METODA CELOR 6 PAŞI
Instruirea elevilor prin execuția unor proiecte

METODA CELOR 6 PAŞI este o metodă didactică bazată pe proiecte și centrată pe elev, folosită cu succes în învăţământul tehnic
din Germania. Dintre mijloacele de învățământ, probabil cel mai frecvent utilizat este calculatorul. Metoda este implementată în
învăţământul preuniversitar din România în cadrul proiectului POSDRU 87/1.3/S/64234 \”Parteneriat transnaţional pentru
dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului german pentru lucrări practice în atelierele şcolare din
România\”, unde am fost cursant, proiectul fiind desfăşurat în două etape: cursuri şi aplicaţii practice la Universitatea Tehnică din
Cluj Napoca, apoi vizite în şcoli din zona Stuttgart din Germania.
Metoda celor 6 pași a fost prezentată în cadrul cursului implementat de UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ NAPOCA în
parteneriat cu S.C. TERA IMPEX SRL – Sibiu și INSTITUTUL TEHNIC DR. ING. PAUL CHRISTIANI – Germania, numit sugestiv:
PRACTICA ÎN LICEE (www.practicainlicee.ro).
Printre metodele complementare de evaluare interdisciplinară cu multiple valenţe formative se află Metoda celor 6 paşi. Învăţarea
bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un
domeniu, prin sarcini de lucru extensive, care stimulează investigaţia şi confirmă învățarea prin rezultate şi performanţe. Educaţia
prin Metoda celor 6 pași este orientată de întrebări cheie ale curriculumului, care fac legătura între standardele de performanţă,
capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. Unităţile de învăţare care utilizează Metoda celor 6
pași includ strategii de instruire variate, menite să îi implice pe elevi, indiferent de stilul lor de învăţare.
Deseori, elevii colaborează cu experţi din exterior sau cu membri ai comunităţii pentru a ajunge la o înţelegere mai bună a
conţinutului. Tehnologia este utilizată tot pentru a sprijini învăţarea. Pe întreg parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse
diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de învăţare. Complexitatea Metodei celor 6 pași constă în aceea
că se evaluează nu doar cunoştinţe, ci şi deprinderi, atitudini, competenţe de comunicare. De asemenea, proiectul oferă elevilor
oportunitatea de a-şi prezenta cunoştinţele într-o manieră originală, dezvoltându-le astfel creativitatea, interesul pentru învăţare şi
spiritul de echipă.
Standardele sunt utilizate pentru a construi proiectul. Evaluarea este planificată dinainte şi încorporată în proiect, desfăşurându-se
pe toată durata sa. Testele reprezintă doar unul dintre multiplele tipuri de evaluare. Sarcinile de lucru, grilele de evaluare criterială,
listele de verificare şi testele sunt folosite ca instrumente de evaluare. Aceste multiple forme de evaluare, implementate pe
parcursul activităţilor de învăţare, implică o viziune asupra învăţării ca proces şi nu ca eveniment singular. Prin evaluare continuă,
atât profesorul, cât şi elevul pot fi siguri că au atins obiectivele şi că s-au înţeles conţinuturile.
Cursul de la Cluj, adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar, propune câteva caracteristici care ajută la definirea
unităţilor de învăţare bazate pe proiecte atractive (Formula 1, Perforator, Trepied, Incalzitor, Sablon de trasare), bine concepute şi
care prezintă mai multe avantaje:
elevii se află în centrul procesului de învăţare;
proiectele se concentrează pe obiective operaţionale aliniate standardelor de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe
specifice);
proiectele implică metode de evaluare multiple şi continue;
proiectele au conexiuni cu lumea reală;
elevii îşi demonstrează cunoştinţele şi competenţele prin produsele şi performanţele realizate;
capacităţile cognitive sunt vizate prin activităţile din cadrul proiectului;
strategiile de instruire sunt variate şi sprijină diverse stiluri de învăţare.
De mare actualitate, atât în predare, cât și în evaluare, abordarea Metodei celor 6 pași dezvoltă competențe variate, sintetizate în:
competenţe de comunicare;
competenţe fundamentale în matematică, ştiinţe şi tehnologii;
competenţe de utilizarea IT pentru cunoaştere şi rezolvare de probleme;
competenţe pentru participare activă şi responsabilă la viaţa socială;
competenţe pentru managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră;
competenţe antreprenoriale;
competenţe de expresie culturală;
competenţa de a învăţa pe tot parcursul vieţii.
Realizarea unui proiect presupune parcurgerea următoarelor etape (https://www.youtube.com/watch?v=NAGWOIXD7yk):

1. Informarea: Identificarea unei probleme/ teme/ subiect; Culegerea, organizarea, prelucrarea şi evaluarea informaţiilor
legate de problema sau tema aleasă;
2. Planificarea: Elaborarea unui set de soluţii posibile ale problemei;
3. Decizia: Evaluarea soluţiilor şi deciderea către cea mai bună variantă.
4. Execuţia: Elevii trec efectiv la aplicarea soluţiei pentru care au optat, ceea ce presupune elaborarea unui plan de
implementare, cu etape, resurse, responsabilităţi.
5. Control: Modalităţi de control şi evaluare a rezultatelor obţinute, plan concretizat intr-o documentaţie tipizata.
6. Evaluarea: La final, rezultatele muncii precum şi formularele de evaluare se vor discuta de către practicant şi evaluator în
scopul fixării experienţelor acumulate şi al minimizării probabilităţii de a apărea viitoare greşeli.
Elaborarea de proiecte este foarte stimulativă atât pentru elevi cât și pentru profesori, satisfacția rezultatelor obținute
răsplătindu-le efortul. Cercetările arată că proiectele au următoarele beneficii:
elevii sunt mai angajaţi şi mai interesaţi de conţinutul învăţării deoarece acesta este legat de viaţa lor;
elevii pătrund la un nivel mult mai profund ceea ce învaţă deoarece aplică practic, păstrând o direcţie proprie;
lucrând în echipă, elevii îşi dezvoltă abilităţi de comunicare necesare în viaţa lor adultă;
elevii devin responsabili în gestionarea timpului lor, devin capabili să planifice o activitate şi să se autoevalueze.
Proiectul, ca instrument de evaluare: se desfăşoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni; începe în clasă
prin precizarea temei, definirea şi înţelegerea sarcinilor de lucru, continuă în clasă şi acasă şi se încheie în clasă prin
prezentarea unui raport despre rezultatul obţinut şi expunerea produsului realizat; poate lua forma unei sarcini de lucru
individuale sau de grup; trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare; facilitează transferul de cunoştinţe
prin conexiuni interdisciplinare.
Mijloacele de învăţare aplicate în cadrul Metodei celor 6 pași
Mijloacele didactice sau de învăţământ se referă la un ansamblu de instrumente (materiale, tehnice etc.), selecţionate şi
adaptate în mod intenţionat, pentru a sprijini desfăşurarea activităţii instructiv-educative din şcoală şi realizarea obiectivelor
propuse.
O categorie distinctă a mijloacelor de învăţământ o constituie mijloacele tehnice de instruire, care se referă la suporturile
tehnice (aparate, maşini, instalaţii, calculatoare) utilizate în predare şi învăţare, precum şi la materialele purtătoare de
informaţii asociate acestora (programe de instruire, softuri educaţionale, filme didactice etc.). Dintre mijloacele de
învățământ, probabil cel mai frecvent utilizat este calculatorul.
Acesta poate fi folosit cu succes la orice disciplină, în oricare moment al desfăşurării unei lecţii, oferind posibilitatea de a
furniza informații teoretice bine structurate, însoțite de sunet şi imagine. Din acest motiv, programele educaţionale au
cunoscut o amplă dezvoltare şi pot fi folosite cu succes în orice situaţie didactică. INSTITUTUL TEHNIC DR. ING. PAUL
CHRISTIANI – Germania (e-mail: wurstbauer@christiani.de) prin intermediul firmei Tera Impex SRL Sibiu (e-mail:
didactic@teraimpex.ro) va pune la dispoziţie o gama larga de materiale didactice, softuri educaţionale, din orice domeniu.
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Dragi formatori, instructori și profesori,
pregătirea tehnică duală este concepută
pentru a oferi conținut teoretic și
abilități practice la unison. Cu sistemele
noastre de formare și materialele
noastre de învățare, cursanții dobândesc
cunoștințele tehnice de care au nevoie
pentru locurile lor de muncă într-un
mod clar și practic.
Instructorii ajută la transmiterea conținutului de învățare
într-un mod specific și interesant.
Pe scurt: la Christiani ai tot ce ai nevoie pentru a asigura
cunoștințele teoretice și practice pentru cursanții tăi într-o
manieră sistematică și împletită – analogic și digital.
În această broșură vă ghidăm prin cele mai importante
conținuturi ale pregătirii pentru meserii electrice și
metalurgice. Suntem încântați să vă prezentăm noul nostru
portal de învățare Christiani C-LEARNING ce se prezintă
într-un design nou, modern, ca o platformă centrală pentru
învățarea digitală. Formatorii și profesorii, precum și
cursanții și studenții lor pot accesa platforma în același timp.
Aceasta este actualizată în ceea ce privește securitatea și
ușurința în utilizare.

Ne vizitați
în centrele noastre de competență din Rheine, Landsberg am
Lech și acum, de asemenea, NOU în Berlin și experimentați
conceptele noastre de învățare și sistemele de predare la fața
locului.
christiani.de/kompetenzzentren

Am fi bucuroși să vă sfătuim ce materiale didactice și
concepte de învățare sunt potrivite pentru dvs. Dacă aveți
întrebări despre produsele noastre sau despre eligibilitatea
acestora pentru finanțare, suntem bucuroși să vă ajutăm. Vă
așteptăm cu drag!
Salutări cu prietenie,

Ziua Instructorului Christiani
Marvin Mühlmeier
Șef serviciu teren pentru formare și
educație continuă

Populara Ziua Instructorului Christiani începe în 2022 în
două locații și date diferite. Se asteapta un top de subiecte
actuale, relevante pentru practică, prelegeri și ateliere
despre toate aspectele formării și educației ulterioare.

25./26. August 2022 in Rheine
15./16. September 2022 in Landsberg am Lech
christiani.de/ausbildertag

consilierii dumneavoastră experți
Consilierea profesională, competentă este o componentă centrală a ofertelor noastre de formare și calificare. Dacă aveți întrebări, vă
rugăm să contactați echipa noastră de consultanți prin telefon sau e-mail.
Mecanica

Mecanica

Electro/ Automatizari

Frank Mendrok

Mike Belcke

Benjamin Teselko

Tomislav Capin

Tel.: +49 7531 5801-150

Tel.: +49 7531 5801-150

Tel.: +49 7531 5801-135

Tel.: +49 7531 5801-135

frank.mendrok@christiani.de

mike.belcke@christiani.de

benjamin.teselko@christiani.de

tomislav.capin@christiani.de

Învățarea începe cu C
C-LEARNING – noul portal de învățare pentru educație și formare
Tot conținutul digital de la Christiani este acum disponibil pe
noul portal de învățare C-LEARNING. Portalul de învățare este
bazat pe browser, deci poate fi accesat indiferent de dispozitivul
utilizat și fără a instala o aplicație. Formatorii și profesorii,
precum și cursanții și studenții lor pot accesa platforma în
același timp, care este de ultimă generație în ceea ce privește
securitatea și ușurința în utilizare.
În portalul de învățare, formatorii și profesorii au control total.
Puteți atribui sarcini și conținut cursanților prin intermediul
sistemului de administrare convenabil. Portalul oferă (în funcție
de pachetul rezervat) acces la cursuri de e-learning, un centru
media extins și alt conținut digital. Portalul de învățare
C-LEARNING este disponibil inițial în germană, engleză și
spaniolă.

E-Learnings
Transferul digital de cunoștințe cu ajutorul nostru extins de
e-learning pentru cunoștințele de bază în inginerie mecanică
și electrică.

Manuale si tabele

Cursuri pentru companii

Manualele Christiani cu colecții de formule sunt însoțitori constanti în
pregătirea electrotehnică, mecatronică și tehnologia metalelor. Cărțile
noastre de specialitate vă oferă ceea ce aveți nevoie.

Cursurile de formare în cadrul companiei combină teoria și
practica într-un mod semnificativ și orientat spre acțiune.

Cunoștințe de bază și aprofundarea subiectelor relevante pentru
examen.

AVANTAJE ALE NOULUI
PORTAL DE ÎNVĂȚARE
C-LEARNING
• Învățare flexibilă – oricând și oriunde
Tot conținutul didactic de învățare într-un singur
• portal
• Exerciții practice
• Media interactive pentru întreaga educație și
formare
• Tot conținutul digital poate fi accesat și gestionat
printr-o singură adresă
• Timpi scurti de incarcare
• Poate fi integrat în mediul dumneavoastră de
învățare prin interfețe

Invățarea prin execuția unui proiect
Proiectele selectate sunt acum disponibile și în formă
digitală.

Instrucțiuni pentru realizarea experimentelor

Instrucțiunile noastre de experiment sunt acum disponibile și digital prin
C-LEARNING.

Totul într-un singur portal
Acces centralizat la tot conținutul digital de învățare
„Ne antrenăm înainte” - acesta este principiul nostru călăuzitor. Dorim să transmitem entuziasmul nostru pentru
tehnologie elevilor și profesorilor, formatorilor și cursanților.
Cu noul nostru portal de învățare C-LEARNING, acoperim mai mult decât subiectul curent al „digitizării în formare
și educație ulterioară”. Cu C-LEARNING dorim să vă oferim un model de succes pentru munca dumneavoastră de
formare. De aceea am combinat toate mediile de învățare Christiani. Credem că în acest fel stagiarii pot lua cât mai
mult cu ei și sunt pregătiți optim pentru viața profesională ulterioară.
Oferta noastră C-LEARNING plus vă oferă un model de preț complet nou – puteți accesa tot conținutul cu ușurință și
la un tarif fix.

Tabele și
manuale

e-learning

Cursuri pt.
companii

Munca de
proiect

Instrucțiuni
pentru
experiment

Am fi bucuroși să vă sfătuim personal
Veți găsi consilierii noștri specialiști
pe pagina 1.

Pur și simplu
tarif fix:

plus

NO U

Tot conținutul noului nostru portal de învățare C-LEARNING plus este disponibil ca model de licență atractiv la un
preț fix pe an.
• Modelul simplu de tarifare face posibilă accesarea
conținutului fără cercetare care necesită timp și la costuri
previzibile.
Această ofertă este unică în peisajul educațional și combină
teoria și practica într-un mod complet nou.

• De la carte la e-learning, la lucru pe proiecte sau cursuri
de lungă durată în companie. Puteți găsi chiar și
instrucțiuni de lucru la produsele noastre hardware în
această ofertă.
• Utilizați produsele noastre digitale în diferite
departamente, fără costuri ascunse și fără restricții.

Pret model C-LEARNING plus
Acces la tot conținutul digital de
învățare

To

O fe r p
tă

Licențe de utilizator (licență anuală)

Acces instructor (licență anuală)

O licență de administrator este inclusă pentru două sau
mai multe licențe de utilizator. Cu licența de administrator,
cursanții pot fi creați și li se poate atribui conținut.

Cu această licență aveți și acces la soluțiile tuturor sarcinilor
stocate.

Articol

Best.-Nr.

EUR
fiecare 420,–

1 utilizator
10 utilizatori
20 utilizatori
50 utilizatori

102030

fiecare 400,–
fiecare 380,–

Articol

Best.-Nr.

1 acces instructor

102031

EUR

420,–

Mai multe informații: christiani.de/102031

fiecare 360,–

Toate prețurile din acest catalog nu includ TVA
Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Mai multe informații: christiani.de/102030

TOATE BENEFICIILE DINTR-UN CLICK:
• Include tot ce aveți nevoie dvs. sau cursanții
dvs.

• Acces de oriunde, oricând prin acces web
• Interfață cu sistemul de management al învățării existent

• Este în continuă extindere

• Costuri anuale planificabile

• Întotdeauna cele mai recente ediții și versiuni

• Licență de instructor cu soluții și material suplimentar

• Nu mai trebuie să cercetezi ce este nou?

• Module extinse de e-learning cu un timp de procesare cuprins
între 3 și 6 ore pe modul

• Gestionați-vă cu ușurință cursanții

"E-learning-ul este cea mai bună oportunitate de învățare. Este variată și interactivă.
E-learning-ul bine conceput trezește curiozitatea prin modlități audio și video. Această
curiozitate creează și distracție în învățare. Cu cât elevul găsește mai multă varietate și ia
decizii independente, cu atât motivația este mai mare."
a zis Marvin Mühlmeier, Șef serviciu teren pentru formare și educație continuă

Obțineți acces gratuit la probă acum!
Toate informațiile pe c-learning.com

Mecanică
Pregătire de bază

În calitate de formator în meseriile industriale de mecanică, puteți conta pe sprijinul
nostru. Vă stau la dispoziție diverse medii de învățare din gama noastră cuprinzătoare de
produse – de la cărți de specialitate la aplicații digitale sau la sisteme de instruire
didactică. Cu fiecare produs, transmiteți conținutul de învățare necesar într-un mod ușor
de înțeles și descriptiv. De la mediul individual de învățare până la echipamentul complet,
de la săli de specialitate și ateliere de formare.
Suntem partenerul dumneavoastră pentru pregătirea tehnică și educația
continuă.

Bazele prelucrării metalelor

Cunostinte de baza

Aici dorim să oferim o imagine de ansamblu, practică, a celor mai importante
medii de învățare și sisteme de predare care acoperă principalele subiecte ale
formării.

Prelucrarea materialelor

• Cărți cu tabele și informatii tehnice (compendiu tehnic) și cărți de referință

Comunicare tehnică

• E-learning
• Cursuri de formare în cadrul companiei

CAD/CAM

• Lucrul la proiect

Tehnologia de măsurare și testare

• Cazuri concrete de învățare prin proiecte
• Sisteme de stații de lucru

Tehnologia angrenajelor

• Software de simulare și antrenament
• Sarcini de examinare și culegeri de sarcini
• Pregătirea examenului digital

Tehnologie de control

Materialele noastre de învățare și sistemele noastre de predare sunt după cum urmează:

Pneumatică / e-pneumatics

Profesii concepute:

GRAFCET

• Mecanic de sisteme
• Specialist în tehnologia metalelor

Hidraulica

• Mecanic de producție

Tehnologia PLC

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA
Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

• Mecanic turnătorie
• Mecanic industrial
• Mecanic constructii
• Lucrător metalurgic și lucrător în mecanica fină

Tehnologia CNC

• Mecanic de ștanțare și deformare
• Mecanic de proces (tehnologia materialelor plastice și cauciucului)

Pregătirea examenului

• Tehnolog proces de metal
• Mecanic sculer
• Operator mașină de debitat

Recomand: o carte complexă cu tabele și
informatii pentru pregătirea practică în domeniul
tehnic pentru meserii de prelucrare a metalelor.
Culegere de tabele -Prelucrarea metalelor

40,Cda.- Nr. 95300

Danciu Gheorghe
Tel.: +40 744 703 966
danciu@teraimpex.ro

Mai multe informații:
christiani.de/95300

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe
teraimpex.ro

7

Bazele tehnologiei metalelor

Bazele prelucrării
metalelor

Tabele și manuale

Cunostinte de baza
Prelucrarea
materialelor
Comunicarea tehnică
CAD/CAM
Tehnologia de măsurare
și testare
Tehnologia
angrenajelor

PRINT & DIGITAL
IMPREUNA

PRINT & DIGITAL
IMPREUNA

40,-

45,-

Tehnologia de control

Best.-Nr. 41266

Cda.-Nr. 41252

Pneumatică /
e-pneumatics
GRAFCET

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA
Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Culegere de tabele și formule pentru
prelucrarea metalelor

Hidraulica

Christiani – Bazele prelucrării metalelor

Tehnologia PLC

Articol

Cda.-Nr.

Articol

Cda.-Nr.

Print și Digital in Pachet

41252

45,-

EUR

Print și Digital in Pachet

41266

Print

95190

44,-

Print

94824

38,-

Broșură Colectie de formule – Print

95191

11,50

Versiune digitala, licienta un an

41179

13,-

Versiune digitala, licienta un an

41176

14,50

Mai multe informatii: christiani.de/41266

Mai multe informatii: christiani.de/41252

E-Learnings
E-Learning Prelucrarea metalelor – la pachet
Cursurile e-learning ale Christiani constau din
module legate de subiecte care conțin unități de
învățare autonome. Pachetul global include toate
modulele de la prelucrarea 1-7, îmbinarea 1+2,
testarea 1+2, planificarea lucrărilor și tăierea și
formarea. Timpul total de procesare pentru toate
modulele este de 52 de ore.

Mai multe informații în videoclip

Articol

Cda.-Nr.

Licență anuală pentru companii

55820

540,–

EUR

Licență anuală pentru școli

55818

91,–

Mai multe informatii: christiani.de/55820

Cu C-LEARNING plus, acum puteți accesa tot conținutul digital cu ușurință și la un tarif fix
și vă puteți asigura un avantaj de preț. Toate informațiile pe c-learning.com

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe
teraimpex.ro

EUR
41,-

Tehnologia CNC
Pregătirea examenului
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Prelucrarea manuală a materialelor
Cursurile Christiani ca bază ideală pentru practica integrală a
prelucrării metalelor

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

La cursurile de prelucrare manuală a materialelor se tratează procesele de fabricație pentru
prelucrarea manuală în conformitate cu planurile-cadru de pregătire pentru meserii specifice.
Abilitățile de bază precum testarea, măsurarea, pilirea și tăierea sunt discutate în detaliu aici. De
asemenea, cursanții învață cum să folosească instrumente simple (SDV-uri) în mod
corespunzător.

PRINT & DIGITAL
IMPREUNA

1370,Cda.-Nr. 41430

Versiune digitala, licienta un an

Print

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

68000

EUR

Cda.-Nr.

EUR

152,-

Documente pentru elev

97301

60,-

41318

27,-

Documente pentru profesor (instructor)

97300

1245,–

41209

415,-

Noțiuni teoretice (volumul 1-7)

97302

200,–

41319

62,-

Mai multe informatii: christiani.de/41430

Recomandare: Planificăm ateliere de formare, astfel încât teoria și practica să meargă mereu mână în mână
Banc de lucru

Inserții de spumă pentru
sertare, pentru organizare
scule

590,-

5.900,Cda.-Nr. 50984

Mai multe informatii:
christiani.de/50984

Cutie cu scule

1.290,-

Cda.-Nr. 50540

Mai multe informatii:
christiani.de/50540

Best.-Nr. 56207

Mai multe informatii:
christiani.de/56207

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe
teraimpex.ro
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Învață cunoștințele de bază și
exersează îndemânarea practică

Bazele
prelucrării
metalelor
Cunostinte de baza

Abilitățile manuale de bază sunt predate în cadrul instruirii chiar de la început. Cursanții învață
cum să producă componente și ansambluri. Pentru a ne asigura că și cursanții dvs. stăpânesc
abilitățile manuale necesare, oferim numeroase instrucțiuni pentru care exercițiile pot fi
combinate cu producția de piese de prelucrat.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Abilități de prelucrare a metalelor

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

47,Cda.-Nr. 48900

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Exerciții pentru elevi

80025

49,60

Fișe de lucru
pentru elevi

80026

19,90

Ghidul instructorului

80242

44,30

Broșură însoțitoare pentru trainer
Print și digital într-un pachet

48900

47,–

Media pentru elev– versiune digitală,
licență anuală

42929

16,50

Ghidul instructorului - versiune
digitală, licență anuală

42935

14,70

Fișe de lucru pentru elev –
versiune digitală, licență anuală

42933

6,60

Prelucrarea
materialelor
Comunicarea tehnică
C AD / C AM
Tehnologia de
măsurare și testare
Tehnologia
angrenajelor
Tehnologia de control
P neumatică /
Electro-P neumatică
G RAFC ET
Hidraulică

Mai multe informatii: christiani.de/80025

Tehnologia PLC
Tehnologia CNC
Pregătirea
examenului

Execuție proiect – abilități manuale
partea 1
Articol
Set complet de materiale +
documente

Cda.-Nr.
86106

Execuție proiect – abilități manuale
partea 2
EUR
66,20

Mai multe informatii: christiani.de/86106

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale +
documente

86109

EUR
73,50

Mai multe informatii: christiani.de/86109

Cunoștințe de bază în prelucrarea metalelor
Partea A - Lucru cu menghina
Articol

Cda.-Nr.

Articol

Cda.-Nr.

Pentru Elevi/Ucenici

77340

39,-

Pentru Elevi/Ucenici

77343

43,50

Pentru Profesori/Instructori

77341

52,20

Pentru Profesori/Instructori

77344

54,30

Mai multe informatii: christiani.de/77340

EUR

Cunoștințe de bază în prelucrarea metalelor
Partea B - Îmbinare- Lipire- Sudare

Mai multe informatii: christiani.de/77343

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe
teraimpex.ro

EUR
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Proiect de execuție a presei
Învățare cuprinzătoare (mecanică, pneumatică) pe un proiect comun
Reglementările de instruire prevăd ordine operaționale cât mai realiste pentru implementarea instruirii
orientate spre acțiune și pe competențe. Cu această lucrare de proiect care poate fi dezvoltată în
continuare din punct de vedere tehnic și metodic, cerințele unei educații moderne sunt complet
îndeplinite. Intră în elementele de bază ale tehnologiei metalelor în mod individual, în funcție de
intervalul de timp și domeniile de învățare. Fie că este o presă standard, o presă simplificată sau o presă
extinsă, controlată pentru mecatronică, toată lumea va găsi la noi ceea ce trebuie. Acum disponibil și
digital!

Proiect de execuție a presei

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Clasicul! În acest proiect încercat și testat, diferitele domenii de
formare ale calificărilor de bază pe scară largă sunt combinate
într-un întreg. Documentele sunt ajutoare de învățare pentru
învățarea independentă a cursanților în companie sau școală.

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

65741

435,-

EUR

Documente pentru elev

74245

106,-

Documente pentru profesor (instructor)

74244

180,-

Media pentru cursant – versiune digitală,
licență de cumpărare

48928

70,-

Media pentru formator- Proiect de instruire Presă (Digital)
Achiziționarea licenței
48927

115,-

Mai multe informatii: christiani.de/65741

Instruire prin execuția proiectului Presa mecanica –
(prelucrari și miscare mecanică)

Instruire prin execuția proiectului Presa – Extensia
Mecatronică (sisteme automatizate, controlate)

Cu versiunea „simplificată” a presei, cursanții învață elementele de
bază ale prelucrării metalelor în primul lor an de formare. Într-un
timp foarte scurt, cursanții au însușit elementele fundamentale ale
prelucrării metalelor.

Varianta „mecatronică” vă oferă totul în trepte pentru practica
dumneavoastră, de la prelucrarea mecanică la mișcarea
pneumatică, până la soluții controlate de PLC. Ideal pentru
pregătirea de bază în mecatronică!
Cda.-Nr.

Set complet de materiale

43921

EUR

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

43920

Documente pentru elev

43923

90,-

Documente pentru elev

43925

115,-

Documente pentru profesor (instructor)

43922

155,-

Documente pentru profesor (instructor)

43924

200,-

Media pentru cursant – versiune digitală,
licență de cumpărare

48930

50,-

Media pentru cursant – versiune digitală,
licență de cumpărare

48932

65,-

85,-

Media pentru instructor – Versiune digitală,
licență de cumpărare

48931

110,-

Media pentru instructor –
Versiune digitală, licență de cumpărare
Mai multe informatii: christiani.de/43920

48929

EUR

Articol

Articol

200,–

Mai multe informatii: christiani.de/43921

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe
teraimpex.ro

255,–
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Instruire prin execuția proiectelor

Bazele prelucrării
metalelor

(predarea elementelor de bază – nivel simplu)

Cunoștințe de baza
Lucrarea de proiect gestionabilă, care este concepută ca proiecte mici, este deosebit de
potrivită pentru a începe cu formarea orientată spre acțiune. Fiecare proiect constă din
documente detaliate de proiect cu o comandă de lucru, întrebări cheie, un set complet de
desene și fișe de control și evaluare, precum și setul complet de materiale.

Prelucrarea
materialelor
Comunicarea tehnică
CAD/CAM
Tehnologia de măsurare și
testare
Tehnologia angrenajelor

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Tehnologia de control
Pneumatică /
Electro-Pneumatică

Elicopter

Avion cu energie solară
Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

95401

EUR
90,–

Set complet de materiale+
documente

95403

105,–

Documente

95402

28,-

Mai multe informatii: christiani.de/95401

Articol

Cda.-Nr.

EUR

64001

154,–

Set complet de materiale +
documente

95931

195,-

Documente pentru elev

64006

54,–

Documente pentru profesor (instructor)

64005

88,-

Media pentru cursant – versiune digitală,
licență de cumpărare

13088

52,30

Set complet de materiale

GRAFCET
Hidraulica

Tehnologia PLC
Tehnologia CNC

Mai multe informatii: christiani.de/64001

Pregătirea examenului

Cub pentru presă hârtie

SUV
Articol

Cda.-Nr.

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

97694

196,–

EUR

Set complet de materiale

86097

25,50

EUR

Set complet de materiale+
documente

97695

217,–

Set complet de materiale+
documente

86099

33,80

Documente

97693

41,-

Documente

86098

17,80

Mai multe informatii: christiani.de/86097

Mai multe informatii: christiani.de/97694

Locomotivă

Joc de atenție și noroc

Articol

Cda.-Nr.

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

86263

84,40

Set complet de materiale

86101

37,80

Set complet de materiale+
documente

86270

94,50

Set complet de materiale+
documente

86103

49,20

Documente

86264

19,-

Documente

86102

18,50

Mai multe informatii: christiani.de/86263

EUR

Mai multe informatii: christiani.de/86101

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966
Danciu Gheorghe
teraimpex.ro

EUR
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Instruire prin execuția proiectului
(predarea elementelor de bază – nivel mediu)

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Ce face ca proiectul lui Christiani să funcționeze atât de special?
• Sprijină afirmația despre povestea completă
• Dosarele de proiect corespund cerințelor de bază în practică

Mașină de curse de Formula 1

• Împărtășiți cunoștințe și abilități de bază rapid și orientat spre
acțiune
• Îndepliniți cerințele în cele mai diverse profesii

Simulator de motor

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

64000

301,–

Set complet de materiale

86301

222,–

Set complet de materiale+ documente

86303

245,40

Documente

86302

48,–

Set complet de materiale+ documente

97595

315,–

Documente pentru elev

64004

53,–

Documente pentru profesor (instructor)

64003

88,-

EUR

Mai multe informatii: christiani.de/86301

Mai multe informatii: christiani.de/64000

Locomotiva diesel

Antrenare cu aer comprimat

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

86223

EUR

Set complet de materiale+ documente

86225

175,–

Documente pentru elev

71304

52,20

Documente

86224

50,80

Documente pentru profesor (instructor)

71303

87,80

Media pentru elevi – versiunea digitala,
liciența pe un an

42928

17,40

Media pentru profesor – versiunea
digitala, liciența pe un an

42927

31,50

152,60

Mai multe informatii: christiani.de/86223

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

83007

EUR
128,20

Mai multe informatii: christiani.de/83007

Proiectul "4-wins-in-a-row"

Masa de fotbal

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

67816

224,–

Documente pentru elev

76593

Documente pentru profesor (instructor)

76594

Mai multe informatii: christiani.de/67816

EUR

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

86129

54,80

Set complet de materiale+ documente

86131

441,–

38,60

Documente

86130

48,80

Mai multe informatii: christiani.de/86131

Comanda/consiliere telefonica:
+40 744703966 Danciu Gheorghe
teraimpex.ro

EUR
419,–

13

Instruire prin execuția proiectului

Bazele
prelucrării
metalelor

(predarea elementelor de bază – nivel complex)

Cunoștințe de baza
Utilizați munca de proiect pentru a vă pregăti în mod optim cursanții pentru examen.
Lucrarea de proiect poate fi efectuată ca o sarcină de lucru, care corespunde unei comenzi
de client. Accentul se pune aici pe planificarea independentă, implementarea practică și
controlul. Apoi conduceți o discuție tehnică legată de proiect, în care cursanții arată
cunoștințele tehnice relevante pentru activitatea proiectului și justifică procedura
respectivă.

Prelucrarea
materialelor
Comunicarea tehnică
CAD / CAM

Tehnologia de
măsurare și testare

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Tehnologia
angrenajelor
Tehnologia de control
Pneumatică /
Electro-Pneumatică

Cric hidraulic

Perforator
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

86141

57,80

Set complet de materiale

86445

103,90

86447

115,50

86446

37,20

Set complet de materiale+
documente

86143

68,20

Set complet de materiale+
documente

Documente

86142

27,60

Documente

Mai multe informatii: christiani.de/86143

EUR

GRAFCET
Hidraulica
Tehnologia PLC

Mai multe informatii: christiani.de/86447

Tehnologia CNC
Pregătirea
examenului

Tricicletă V2

Motor cu doi cilindri în linie
Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

86379

118,50

EUR

Set complet de materiale+
documente

Set complet de materiale + Set de
materiale pt. iluminat
Documente pentru elev

86381

137,50

Documente pentru profesor (instructor) 64097

140,–

Documente

86380

50,90

Documente suplimentare pentru
64923
setul de iluminat
Mai multe informatii: christiani.de/64092

43,80

Mai multe informatii: christiani.de/86379

Articol

Cda.-Nr.

EUR

64092; 64922 357 + 73
64098

73,50

Camion - de nostalgie

Motor cu aer cald
Articol

Cda.-Nr.

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

97691

189,–

Set complet de materiale

86289

Set complet de materiale+
documente

97692

217,–

Set complet de materiale+
documente

86291

306,-

Documente

97690

41,60

Documente

86290

55,60

Mai multe informatii: christiani.de/97692

EUR

Mai multe informatii: christiani.de/86291

Comanda/consiliere telefonica:
+40 744703966 Danciu Gheorghe
teraimpex.ro

EUR
218,90

14

Prelucrarea materialelor
cursuri și e-learning
Cursul de formare în cadrul companiei, Partea: Frezarea,
este special concepută pentru diferitele procese de frezare.
Prin documentele de instruire, elevul cunoaște în detaliu
toate procesele de frezare și poate aplica procesele cu
cunoștințele nou dobândite.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Aceste documente de instruire tratează procesele de
producție de prelucrare mecanică prin strunjire.
Diferitele abilități de strunjire, cum ar fi centrarea,
găurirea, filetarea, strunjirea conică, moletarea și
debavurarea sunt discutate în detaliu aici.

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

222,-

222,-

Cda.-Nr. 48891

Cda.-Nr. 48887

Prelucrare materialului pe mașini unelte: Strunjirea
Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

68014

Prelucrare materialului pe mașini unelte: Frezarea

EUR
130,-

Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

68015

EUR
413,–

Documente pentru elev

97338

24,-

Documente pentru elev

97341

22,-

Documente pentru profesor (instructor)

97337

202,–

Documente pentru profesor (instructor)

97340

202,–

Media pentru profesor Print și Digital in pachet

48891

222,–

Media pentru profesor Print și Digital in pachet

48887

222,–

Notiuni teoretice- Strunjire
Media pentru profesor – versiunea digitala,
liciența pe un an
Media pentru elevi – versiunea
digitala, liciența pe un an
Mai multe informatii: christiani.de/97337

97339

18,-

97342

20,60

41213

67,-

Notiuni teoretice- Frezare
Media pentru profesor – versiunea
digitala, liciența pe un an
Media pentru elevi – versiunea digitala,
liciența pe un an
Mai multe informatii: christiani.de/97340

41211

67,40

41324

7,60

41326

8,–

E- Learning Prelucrarea metalelor– Strunjirea

E-Learning Prelucrarea metalelor– Frezarea

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Articol

Cda.-Nr.

EUR

licenta anuala

55977

70,–

licenta anuala

55978

70,–

Mai multe informatii: christiani.de/55977

Mai multe informatii: christiani.de/55978

Convinge-te pe site
În centrele noastre de competență din Rheine
și Landsberg am Lech, puteți testa pe larg
didactica noastră în combinație cu sistemele
noastre de predare pentru practică.

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Bazele
prelucrării
metalelor

Bazele strunjirii și frezării

Cunoștințe de baza

Prelucrarea
materialelor
Comunicarea tehnică

CAD / CAM
Tehnologia de măsurare și
testare
Tehnologia angrenajelor

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Cunoștințe de bază despre strunjirea metalelor 1
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Partea C – Strunjirea-tehnica
77345
strunjirii pentru practica elevilor
Partea C – Strunjirea-tehnica strunjirii
pentru profesor (instructor)
77346

45,80

Partea D – Frezarea-tehnica frezării
pentru practica elevilor

77347

33,60

Partea D – Frezarea-tehnica frezării
pentru profesor (instructor)

77348

43,50

36,60

Tehnologia de control

Articol

Cda.-Nr.

Exerciții de strunjire pentru Elevi

80293

27,80

EUR

Broșură strunjire pentru Profesor

80294

23,80

Teste de cunoștințe pentru strunjire

80295

8,90

Mai multe informatii: christiani.de/80293

Mai multe informatii: christiani.de/77345

Articol

Cda.-Nr.

Exerciții de strunjire 2 pentru Elevi

80296

17,80

EUR

Broșură strunjire 2 pentru Profesor

80297

17,80

Teste de cunoștințe pentru strunjire 2 80298

8,90

Oferim mașini-unelte selectate pentru atelierul de practicălăsați-ne să vă sfătuim!

Cda.-Nr.
97251

EUR
3.300,–

Mai multe informatii:
christiani.de/97251

Strung de precizie Optiturn TZ 4Vcu acţionare controlabilă electronic

Cda.-Nr.
54400

EUR
23.600,–

Mai multe informatii:
christiani.de/54400

Fierăstrău cu bandă pentru metal
cu cadru balansant hidraulic

Cda.-Nr.
95930

EUR
5300,–

Mai multe informatii:
christiani.de/95930

Mașină de frezat scule OPTImill MZ 4S

Cda.-Nr.
33860

EUR
54.800,–

Mai multe informatii:
christiani.de/33860

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

GRAFCET

Hidraulica

Strunjire 2

Mai multe informatii: christiani.de/80296

Mașină de găurit de banc
OPTIdrill DX 17V

Pneumatică /
Electro-Pneumatică

Tehnologia PLC
Tehnologia CNC
Pregătirea examenului
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Prelucrarea termică a materialului
Cursuri de companie pentru profesori și elevi
Cursul de formare „Prelucrarea termică a materialelor” acoperă cele mai importante opt metode de prelucrare
termică a materialelor, cum ar fi sudarea manuală cu arc metalic, sudarea TIG, sudarea prin fuziune cu gaz, tăierea
termică, lipirea, formarea la cald, sudarea MIG/MAG și tratamentul termic. Fiecare curs este autonom și oferă abilități
și cunoștințe practice, așa cum este cerut în planul general de pregătire pentru mecanica industrială în inginerie
industrială sau meserii conexe metal. În fiecare parte a cursului sunt predate metodele descrise, aplicarea lor,
echipamentele necesare și cunoștințe despre securitatea muncii și protecția mediului.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Curs complet Prelucrarea termică a materialului
Articol

Cda.-Nr.

Cursul complet pentru profesor (instructor)

800714

EUR
1.698,–

Cursul complet pentru elev

800715

90,80

Cursul complet de noțiuni teoretice

800716

159,80

Toate cursurile parțiale sunt disponibile și individual
christiani.de/800714

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

152,-

306,-

Cda.-Nr. 48892

Cda.- Nr. 48893

Prelucrarea termică a materialelor–
sudare manuală cu arc metalic- curs pentru practica

Prelucrarea termică a materialelor–
Sudura MIG/MAG- curs pentru practica
Articol
Curs: Sudura MIG/MAG
Documente pentru profesor
Curs: Sudura MIG/MAG
Documente pentru elev
Curs: Sudura MIG/MAG
Noțiuni teoretice
Curs: Sudura MIG/MAG
Media pentru profesor– versiune digitală,
un an liciență
Curs: Sudura MIG/MAG
Documente pentru profesor – Print și Digital în
pachet
Mai multe informatii: christiani.de/800735

Cda.-Nr.
800735
800736
800737

41215

48892

EUR

Articol

Cda.-Nr.

EUR

139,–

Curs: Sudarea manuală cu arc metalic
Documente pentru profesor

800717

280,–

14,50

Curs: Sudarea manuală cu arc metalic
Documente pentru elev

800718

20,50

23,80

Curs: Sudarea manuală cu arc metalic
Noțiuni teoretice

800719

21,50

46,40

Curs: Sudarea manuală cu arc metalic
Media pentru profesor– versiune digitală,
un an liciență

41217

93,–

152,–

Curs: Sudarea manuală cu arc metalic
Documente pentru profesor – Print și Digital în
pachet

48893

306,–

Mai multe informatii: christiani.de/800717

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

17

Bazele
prelucrării
metalelor
Cunoștințe de baza

Prelucrarea
materialelor

Articol
Curs: Sudare prin fuziune cu gaz
Documente pentru profesor

Cda.-Nr.
800723

Comunicarea tehnică

Prelucrarea termică a materialelor–
Lipirea
- curs pentru practica

Prelucrarea termică a materialelor–
Sudarea prin fuziune cu gaz
- curs pentru practica

CAD / CAM

EUR

Articol

Cda.-Nr.

EUR

419,–

Curs: Lipirea
Documente pentru profesor

800729

320,–

800730

17,60

800731

21,80

Curs: Sudare prin fuziune cu gaz
Documente pentru elev

800724

20,60

Curs: Lipirea
Documente pentru elev

Curs: Sudare prin fuziune cu gaz
Noțiuni teoretice

800725

21,80

Curs: Lipirea
Noțiuni teoretice

Mai multe informatii: christiani.de/800723

Tehnologia de măsurare și
testare
Tehnologia angrenajelor
Tehnologia de control

Mai multe informatii: christiani.de/800729

Pneumatică /
Electro-Pneumatică
GRAFCET

Hidraulica
Tehnologia PLC
Tehnologia CNC

Articol

Cda.-Nr.

Curs: Sudarea WIG
Documente pentru profesor

97309

Curs: Sudarea WIG
Documente pentru elev
Curs: Sudarea
WIGNoțiuni teoretice

EUR

97310
97311

Articol

Cda.-Nr.

EUR

347,–

Curs: Matrițare la cald
Documente pentru profesorr

97321

129,–

13,20

Curs: Matrițare la cald
Documente pentru elev

21,80

Curs: Matrițare la cald
Noțiuni teoretice

Mai multe informatii: christiani.de/97309

97322
97323

169,–
21,80

Mai multe informatii: christiani.de/97321

Cunoștințe de bază în prelucrarea metalelor Asamblări metalice- partea B

E- Learning Asamblări metalice 1 + 2
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Articol

E- Learning Asamblări metalice 1,
Licență anuală
E-Learning Asamblări metalice 2,
Licență anuală

55983

70,–

55984

70,–

Montare - Imbinare
Ucenici/Elevi

Mai multe informatii:
christiani.de/55983 und christiani.de/55984

Pregătirea examenului

Prelucrarea termică a materialelor–
Matrițare la cald
- curs pentru practica

Prelucrarea termică a materialelor–
Sudarea- WIG
- curs pentru practica

Montare - Imbinare
Instructor/Profesor

Cda.-Nr.

EUR

77343

43,50

77344

54,50

Mai multe informatii: christiani.de/77343

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Sudarea virtuală
Formarea virtuală de sudare combină teoria și practica. Cu instructorii de sudare Soldamatic, cursanții și alți
cursanți pot învăța abilitățile practice și, de asemenea, cunoștințele teoretice ale tehnologiei de sudare fără
niciun risc pentru sănătate sau mediu. Trainerul de sudare Soldamatic cartografiază în mod realist procesele de
sudare pe baza realității augmentate și oferă astfel avantaje enorme în pregătire în comparație cu sistemele
bazate pe VR. Stagiarul poartă echipament de sudură adevărat și realizează efectiv toate mișcările – doar
procesul de sudare este simulat.

Instruire practică bazată pe simulare pentru educație și
formare

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

• Reduce costurile de formare
• Evită riscurile fizice
• Reduce poluarea mediului
• Crește atractivitatea antrenamentului
• Crește motivația participanților
• Vă face afacerea mai competitivă

Practica în calificarea de sudor este posibilă imediat - calificarea
solicitanților poate fi testată și cu simulatorul de sudură. Sarcinile
integrate se explică de la sine și pot fi rezolvate independent, în
ritmul individual de învățare.
Exercițiile pot fi repetate până când fiecare mișcare este corectă.
Cu antrenorul virtual de sudura nu exista timpi de instalare, nici
un consum de material, ci succes maxim de invatare. În plus,
timpul pe care cursanții trebuie să-l petreacă în atelier este redus
enorm și pot fi instruiți în același timp mult mai mulți participanți.

Recomandare: Stații de sudură pe măsură – vă vom echipa atelierul de sudură
Sistem de sudare cu gaz inert MIG/MAG
PRO-MAG 250-2 action SET

Masa de sudură de practică

2.600,-

1.140,-

Cda.-Nr. 69975

Mai multe informatii:
christiani.de/69975

Cda.- Nr.
94271+94272

Mai multe informatii:
christiani.de/94271

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Comunicarea tehnică

Bazele
prelucrării
metalelor

Crearea și citirea desenelor

Cunoștințe de baza
O altă parte importantă a prelucrării metalelor este stăpânirea comunicării
operaționale și tehnice. La sfârșitul instruirii, cursanții trebuie să fie capabili să
evalueze și să utilizeze desene tehnice și liste de piese și să realizeze schițe.

Prelucrarea materialelor
Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare și
testare
Tehnologia angrenajelor

Preț pe pachet

124. 80

Tehnologia de control

Pneumatică /
Electro-Pneumatică

Cda.-Nr. 80544

Comunicare tehnica citirea desenului

GRAFCET

Exersează cunoștințele de bază

Hidraulica
Articol

Cda.-Nr.

Pachet: Tutoriale 1-10

80544

Pachet, versiune digitală:
Tutorial 1-10 licență de cumpărare
Pachet: Tutoriale 1-10 foi de lucru

45820
80411

EUR

Articol

Cda.-Nr.

volumul 1
Citirea și crearea desenelor de bază
ale atelierului

100133

volumul 2
Citirea și realizarea desenelor de
atelier. Curs de desen cu modele de
piese de prelucrat

100150

EUR

124,80
120,–
69,50

Mai multe informatii: christiani.de/80544

Tehnologia PLC
19,20

Tehnologia CNC
117,–

Mai multe informatii: christiani.de/100133

Plan de lucru execuție proiecte de mecanică

Truse de modele
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Comunicare tehnică - citire desen

80535

134,–

Imaginația spațială geometrică 1

80733

122,30

Imaginația spațială geometrică 2

80734

128,25

Imaginația spațială geometrică 3

80735

78,80

Imaginația spațială geometrică 4

80736

68,20

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Plan de lucru pt.execuție proiect
mecanica, e-learning, Licență anuală
Soft Plan de lucru pt.execuție proiect
mecanica, Licență pentru un singur
utilizator
Soft Plan de lucru pt.execuție proiect
mecanica, Licență pentru lucru in
retea

55987

70,–

55724

105,–

55725

175,–

Mai multe informatii: christiani.de/55987

Mai multe informatii: christiani.de/80535

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

Pregătirea examenului
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Desen asistat de calculator
Cu ajutorul software-ului de simulare/CAD 3D SOLIDWORKS
Sistemele CAD fac parte din instruire, deoarece sunt acum utilizate în toate fazele dezvoltării și construcției
produselor tehnice. Cu ajutorul software-ului de simulare/CAD 3D SOLIDWORKS, elevii și studenții construiesc și
proiectează componente și ansambluri complexe și obțin desenele de producție 2D necesare.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Noua Versiune

SOLIDWORKS Student Edition 2022-2023 Studenți, elevi, profesori - Licență anuală
Articol

Cda.-Nr.

Ediția didactică Școala
Private Career School - pentru companii de training în scopuri de predare și învățare
Licență pentru un singur utilizator
Ediția didactică Școala
Private Career School - pentru companii de training în scopuri de predare și învățare
Licență de rețea per utilizator
Licență școlară Teaching Edition (60 de utilizatori) pentru școli generale și profesionale

88518

840,–

88519

840,–

88517

1.400,–

Licență școlară Teaching Edition (un singur utilizator) pentru școli generale și profesionale
Mai multe informatii: christiani.de/88518

88509

Recomandare: Sunteți familiarizat cu programul nostru de formare?
Curs de învățare la distanță
3D - Design cu SolidWorks

975,Cda.- Nr. 700380

Mai multe informatii:
christiani.de/700380

SolidWorks în joburi tehnice
Atelier de design 3D

1.750,Cda.-Nr. 40947

Mai multe informatii:
christiani.de/40947

In limita stocurilor

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR

765,–
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Cărți de referință pentru a
începe cu designul 3D

Bazele
prelucrării
metalelor
Cunoștințe de baza

Școlile profesionale și tehnice, precum și
companiile de formare din întreaga lume
folosesc SolidWorks pentru toate disciplinele
tehnice.

Dar ce anume face SolidWorks atât de special?
• Cea mai rapidă capacitate de învățare
• Cea mai ușoară manipulare
• Tutoriale încorporate

Prelucrarea materialelor
Comunicarea tehnică

CAD / CAM
Tehnologia de măsurare și
testare
Tehnologia angrenajelor
Tehnologia de control

Pneumatică /
Electro-Pneumatică

Curs intensiv SolidWorks –

Volumul 1- Introducere în proiectarea
componentelor și asamblării - 3DCAD
incl. DVD
Cda.-Nr.

EUR

77480

39,50

Mai multe informatii: christiani.de/77480

Curs intensiv SolidWorks –

Curs intensiv SolidWorks –

GRAFCET

Volumul 2 - Introducere în crearea
de șabloane de piese, ansambluri și
documente (formate de foi de lucru)incl. link-ul de download

Volumul 3 Introducere în desen de
piese și ansambluri derivate
incl. DVD

Hidraulica

Cda.-Nr.
96444

EUR
30,40

Mai multe informatii: christiani.de/96444

Cda.-Nr.

EUR

96445

42,30

Tehnologia PLC

Mai multe informatii: christiani.de/96445

Tehnologia CNC
Pregătirea examenului

SolidWorks – noțiuni de bază
Volumului 1- Funcții de bază,
Concepte de modelare, Instrumente
derivate de desen

SolidWorks – noțiuni de bază

Volumul 2-CAD 3D - Solide, Animație
de asamblare, Vizualizare explodată,
Imprimare 3D

Cda.-Nr.

EUR

Cda.-Nr.

EUR

96942

22,90

98386

22,90

SolidWorks – noțiuni de bază
Volumul 3- CAD 3D - Design de produs,
Analiza stresului, Simulare mișcare,
Șabloane de documente, CAD / CAM cu
SolidCAM
Cda.-Nr.

EUR

95193

27,0

Mai multe informatii: christiani.de/96942 Mai multe informatii: christiani.de/98386 Mai multe informatii: christiani.de/95193

Recomandare:
tehnici CAD/CAM
Makeblock Education
cation Laserbox Rotary

6.500,-

C da.-Nr. 101428

Mai multe informatii:
christiani.de/101428

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

NOU
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Abilitățile CAM- in practică
tăiere prin fuziune (topire) pe mașini de taiat
sârmă
Cu sistemul FiloCUT/CAM, puteți să vă ridicați cursanții în
mod optim de la noțiunile de bază ale școlii, în special în
timpul pregătirii tehnice, și să îi ghidați de la programarea
CNC la producția CAD/CAM. De la programare la produsul
finit - un sentiment de realizare pentru cursanții tăi.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

FiloCUT3

4.650,Cda.-Nr. 32829

Sistemul de tăiere FiloCUT/CAM include sistemul de bază al
mașinii de tăiat FiloCUT3 și programul FiloCAM ca licență școlară.

Articol

Cda.-Nr.

FiloCUT3 tăiere prin fuziune pe mașini de tăiat sârmă

29211

2.360,–

EUR

FiloCUT3 tăiere prin fuziune pe mașini de tăiat sârmă
Carcasă FiloCUT cu inserție pentru mașină și accesorii

32829

4.650,–

Carcasă FiloCUT
cu inserție pentru mașină și accesorii speciale
Mai multe informatii: christiani.de/29211

31798

425,–

Printare 3D
Noi procese de producție, cum ar fi imprimarea 3D, își găsesc drumul în industrie și, prin urmare, și în educație. Prezentați cursanților această nouă tehnologie.

Ultimaker 2+ Connect

Ultimaker S3 Dual Extrusion

Cda.-Nr.

EUR

46897

3.150,–

Mai multe informatii: christiani.de/46897

Cda.-Nr.
44993

EUR
5.350,–

Mai multe informatii:christiani.de/44993

Recomandare: Transformă-ți mașina de frezat CNC într-o imprimantă 3D complet funcțională în câteva minute.
Cap de imprimare OPTImill 3X

5.290,Cda.-Nr. 42930

Mai multe informatii:
christiani.de/42930

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Tehnologia de măsurare și testare
S-a dovedit că succesele în învățare sunt cele mai eficiente atunci când cursanții pot trata
subiectul în mod holistic în teorie și practică. Transmiteți expertiza tehnică și abilitățile
practice într-un mod clar cu trusele noastre de învățare. Testarea corectă a pieselor de
prelucrat este una dintre cele mai importante abilități de bază în formarea meseriilor de
prelucrarea metalelor. Cursul de măsurare a prelucrării metalelor permite cursanților să
măsoare și să predea în mod independent piesele prefabricate.

Bazele
prelucrării
metalelor
Cunoștințe de baza
Prelucrarea materialelor
Comunicarea tehnică

CAD / CAM
Tehnologia de măsurare
și testare
Tehnologia angrenajelor
Mai multe
informații în
videoclip:

Tehnologia de control

Pneumatică /
Electro-Pneumatică
GRAFCET

Hidraulica
Tehnologia PLC

Curs de măsurare la prelucrarea metalelor
Cda.-Nr.

EUR

50697

290,–

Curs de controlul calității
Cda.-Nr.

EUR

50855
Mai multe informatii: christiani.de/50855

Mai multe informatii:christiani.de/50697

E- Learning Măsurarea și controlul in
prelucrarea metalelor 1- măsurarea
dimensională, abateri de formă și poziție

Pregătirea examenului

E-Learning Măsurarea si controlul in
prelucrarea metalelor 2- toleranțe și ajustaje

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Articol

Cda.-Nr.

EUR

licenta anuala

55985

70,–

licenta anuala

55986

70,–

Mai multe informatii: christiani.de/55985

Mai multe informatii: christiani.de/55986

Recomandare: Seturi de echipamente de măsurare potrivite

Articol
Set de instrumente de măsurare din
8 piese (șubler150;0,05 DUO FIX,
micrometru, rigla, etc.)
Set de instrumente de măsurare din
8 piese (șubler150;0,01 DIGI MET,
micrometru, rigla, etc.)
Set de instrumente de măsurare din
8 piese (șubler150;0,01 DIGI MET
waterproof IP67, micrometru, rigla,
etc.)

Cda.-Nr.

EUR

95810

183,–

95811

275,–

95812

Mai multe informatii: christiani.de/95810

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

Tehnologia CNC

299,–

300,–
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Curs de tehnologie a transmisiei
Dispozitive și modele in secțiune
În acest curs sunt predate elementele de bază ale tehnologiei angrenajelor și cele mai comune elemente ale
mașinii. Cu cunoștințele de bază transmise aici, angrenajele de antrenament SEW pot fi instalate profesional
și cu scop precis.
Ediția I 2020, 258 pagini, în dosar
Conținut:
• Tipuri de angrenaje
• Instructiuni de asamblare pentru trusele didactice SEW
(angrenaje cilindrice, angrenaje conice, melcate și planetare)

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

• Elemente organe de mașini (elementele de fixare,
conexiunile arbore-butuc, arbori și osii, cuplaje, culisare și
rulmenti cu role, lubrifianti, garnituri, arcuri, curele si
lanturi, angrenaje)
• Mentenanță și reparații
• Teste de cunoştinţe
PRINT & DIGITAL
IN PACHET

229,Cda.-Nr. 48901

Introducere în tehnologia de transmisie
Articol

Cda.-Nr.

Documente pentru elev

41476

EUR
80,–

Documente pentru instructor

34581

208,–

Media pentru elev– versiune
digitală, liciență un an

42977

26,90

Media pentru instructor–
versiune digitală, liciență un an

42976

70,–

Documente pentru instructor
Print și Digital in Pachet

48901

229,–

Mai multe informatii: christiani.de/48901

Modele didactice de transmisii cu angrenaje- în secțiune

Model didactic roți cilindricedantura elicoidală- R27 AD

Model didactic angrenaj conic K37 AD

Cda.-Nr.
54739

EUR
1.900,–

Mai multe informatii: christiani.de/54739

Cda.-Nr.
54740

EUR
2.420,–

Mai multe informatii: christiani.de/54740

Model didactic angrenaj melcat S47 AD
Cda.-Nr.
54741

EUR
2.020,–

Mai multe informatii: christiani.de/54741

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Sistem de instruire pentru
Introducere în Organe de Mașini

Bazele
prelucrării
metalelor

Truse demonstrative - în carcasă

Cunoștințe de baza
Prelucrarea materialelor

Montare-demontare Cutii de viteză
Produsele SEW reprezintă varietate, calitate,
fiabilitate și inovație. Caracteristici pe care le
veți găsi în întregul portofoliu de produse.
Carcasele demonstrative sunt modele ideale de
învățare pentru pregătirea practică în
tehnologia echipamentelor. Cu ajutorul carcasei
demo, asamblarea, dezasamblarea și
funcționarea unei cutii de viteze pot fi explicate
în mod practic.

Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare și
testare

Tehnologia
angrenajelor
Tehnologia de control

Pneumatică /
Electro-Pneumatică
Articol

Cda.-Nr.

Kit didactic-montaj angrenaj planetar

32743

6.240,–

Kit didactic-montaj angrenaj melcat

50772

5.200,–

Kit didactic-montaj angrenaj drept

50770

4.900,–

Kit didactic-montaj angrenaj conic

50771

5.700,–

Pachet de documentație angrenaj
planetar

32746

450,–

Pachet de documentație angrenaj
melcat

54744

450,–

Pachet de documentație
angrenaj drept

54743

450,–

Pachet de documentație
angrenaj conic

54742

450,–

Mai multe informatii: christiani.de/getriebetechnik

Kit didactic-montaj motor trifazat
motor asincron

NOU

Am dezvoltat un motor industrial trifazat asincron
ca trusă didactică special pentru formarea
profesională:
• Motorul poate fi folosit ca și kit didactic
independent sau montat pe cutiile de viteze.
• Oferă o introducere teoretică și practică în
ingineria electrică
• Asamblarea și dezasamblarea motorului pot fi
practicate în mod repetat – fără unelte scumpe
de presa
Cda.-Nr.

EUR

101634

EUR

5.500,–

Mai multe informatii: christiani.de/101634

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

GRAFCET

Hidraulica
Tehnologia PLC
Tehnologia CNC
Pregătirea examenului
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Bazele tehnologiei de control a sistemelor
Exercitii si cursuri de pneumatica si electropneumatica

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Zona de tehnologie de control se ocupă cu proiectarea și implementarea diferitelor controale. Profesiile
tehnice din industria metalurgică necesită evaluarea documentelor, precum și utilizarea tehnologiei de
control. Pentru a îndeplini aceste cerințe, oferim următorul material didactic.

Pneumatică

Electropneumatică

Articol

Cda.-Nr.

Exerciții pentru elevi

80344

50,80

EUR

Media pentru elev– versiune
digitală, liciență un an

41334

17,–

Sarcini și soluții

80345

13,50

Sarcini suplimentare

80349

23,30

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Exerciții pentru elevi

80347

23,30

Media pentru elev– versiune digitală, liciență un an
Fișe de jurnal de sarcini, circuite de exersare

43946

8,–

80348

12,30

Mai multe informatii: christiani.de/80347

Mai multe informatii: christiani.de/80344

Cursul de bază de pneumatică 1

Cursul de bază de pneumatică 2

Cursul de bază de pneumatică 3

Print și Digital în Pachet

Print și Digital în Pachet

Print și Digital în Pachet

Cda.-Nr.
48894
Mai multe informatii: christiani.de/48894

EUR
29,20

Cda.-Nr.
48895
Mai multe informatii: christiani.de/48895

EUR
29,20

Cda.-Nr.
48896
Mai multe informatii: christiani.de/48896

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
29,20
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Curs de pneumatica/
electropneumatică

Bazele
prelucrării
metalelor

Educație de bază și profesională

Cunoștințe de baza
Prelucrarea materialelor

Conceptul de formare al noului curs complet de pneumatică/electro-pneumatică urmează
abordarea învățării orientate spre acțiune și combină subiectele relevante pentru formare
din pneumatică și electropneumatică. Noul curs include o parte pentru instructor și o parte
pentru elev. Instructorii și cursanții lucrează cu materiale coordonate, așa că le oferim un
pachet de cursuri de înaltă calitate. Cunoștințele teoretice sunt transmise cu volumul de
noțiuni teoretice.

Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare și
testare

Curs de pneumatică/electropneumatică

NOU

1.Ediția I 2021, 835 de pagini, în patru culori în dosar,
Material digital însoțitor pentru descărcare

Tehnologia angrenajelor

Tehnologia de control a
sistemelor

Conținut:
• Exerciții de practică pneumatică, volum 1 formatori/elevi
• Controlul pneumatic, volumul 2 instructori/elevi

Pneumatică /
Electro-Pneumatică

• Control cu ștafete, volum 3 traineri/elevi

GRAFCET

• Control prin Programare, Volumul 4 Instructori/Ucenici

Hidraulica

• Noțiuni teoretice
PRINT & DIGITAL
IN PACHET

• Material digital de însoțire pentru descărcare

Articol

Cda.-Nr.

Documente pentru instructor

55800

338,–

Documente pentru instructor Print și
Digital in Pachet

100972

373,80

Volumele de exerciții 1-4 pentru
elevi, carte tipar.

97675

80,60

34615

19,40

Control sistem pneumatic, volumul 1,
Volum de exerciții pentru elevi carte
tipar.

Volumele de exerciții 1-4 pentru elevi - 100920
versiune digitală, licență anuală
Control sistem pneumatic, volum 2,
Volum de exerciții pentru elevi, carte
tipar.
Control sistem cu relee, volumul 3,
Volum de exerciții pentru elevi carte
tipar.
Control prin programare, volumul 4,
Volum de exerciții pentru elevi, carte
tipar.
Noțiuni teoretice

EUR

373.80

19,40

48967

26,90

48969

26,90

34616

33,50

Tehnologia CNC

Cda.-Nr. 100972

Pregătirea examenului

26,90

34626

Tehnologia PLC

Învățarea foarte aproape de practică
Teoria și practica merg mână în mână în sala de
specialitate pneumatică/electropneumatică.
Subiectele includ planificarea, punerea în
funcțiune și întreținerea comenzilor
(electro)pneumatice.

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Echipamentul potrivit pentru curs

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Am dezvoltat seturi de echipamente adecvate care sunt adaptate documentelor cursului de
pneumatică/e-pneumatică. Selecția componentelor este adaptată exact exercițiilor incluse în curs. Toate
componentele utilizate în carcasele setului de echipamente sunt componente industriale originale de înaltă
calitate de la SMC, complet pre-asamblate cu racorduri cu șuruburi pentru furtunuri de aer comprimat de 4
mm, amortizoare, inclusiv un sistem de prindere rapidă (glisabil) pentru plăci canelate.

Set echipament trusa 1 – Siteme pneumatice de bază
Cda.-Nr.

EUR

55801

2.730,–

Mai multe informatii: christiani.de/55801

Cda.-Nr.
55802

EUR
3.250,–

Mai multe informatii: christiani.de/55802

Set echipament trusa 3 – electropneumatică

Placă de învățare S7-1215C

Cda.-Nr.
55803

Set echipament trusa 2 – construcție
sisteme pneumatice

EUR
4.320,–

Mai multe informatii: christiani.de/55803

Cda.-Nr.
43379
Mai multe informatii: christiani.de/59817

Recomandare: sistem de stație de lucru multifuncțională MAPS ca suport
Aproape toate tehnologiile de formare profesională
industrial-tehnică pot fi predate în mod practic pe
sistemul multifuncțional pentru locul de muncă MAPS de
la Christiani. Ideal în combinație cu seturile de
echipamente pentru cursul de pneumatică/e-pneumatică.

6.510,Cda.- Nr. 43400

Mai multe informatii:
christiani.de/43400

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
2.650,–
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Simulați, creați și controlați
tehnologia fluidelor

Bazele
prelucrării
metalelor

cu software-ul de simulare FlowLab4edu

Cunoștințe de baza

FlowLab4edu este un software cuprinzător pentru crearea, simularea și controlul planurilor
GRAFCET, precum și a circuitelor pneumatice și electropneumatice. Puteți conecta sau simula
schemele de circuite electropneumatice create și planurile GRAFCET la controlere reale și
circuite externe prin diferite interfețe software TCPIP. Utilizați vizualizarea procesului și creați
imagini de proces pentru operarea, monitorizarea și analizarea GRAFCET simulate, scheme
pneumatice, electro-pneumatice sau sisteme electro-pneumatice reale.

Prelucrarea materialelor
Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare
și testare
Tehnologia angrenajelor

Simulare pneumatică și
electropneumatică

Înregistrarea măsurătorilor
și -arhivare

Editor scheme de pneumatică
și electropneumatică

Tehnologia de
control a sistemelor
Pneumatică /
Electro-Pneumatică
GRAFCET

Hidraulica
Tehnologia PLC
Tehnologia CNC
Pregătirea examenului

GRAFCET-Editor și simulare
Vizualizare proceselor
inclusiv Editor pentru
exemple de sisteme interne
și externe

Creați-vă propriile
imagini de proces

FlowLab4edu Versiunea 7.8.E
Licențe pentru corporați
(companii și instituții de formare)

FlowLab4edu Versiunea 7.8.E
Licențe școlare
(Școli și centre de formare inter-companii)

Articol

Cda.-Nr.

1 licență
Extensia licenței companiei
fiecare licență suplimentară

34700

840,–

EUR

34702

280,-

Articol

Cda.-Nr.

1 licență
Extensia licenței scolare
fiecare licență suplimentară

34701

450,–

EUR

34703

245,-

Recomandare: modulul de extensie FlowLab4edu pentru examenulgde mecatronică
• Examen curent de mecatronică (partea 1) – primăvara 2022
• Sarcina de la examen
• GRAFCET (observați și înțelegeți procesele)
• Simulați și testați programe PLC
• Sistemul de testare simulat poate fi conectat la un
control PLC real
https://www.christiani.de/cms/flowlab4edu/

126. Cda.- Nr. 101511

Mai multe informatii:
christiani.de/101511

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

NOU
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Sistem multifuncțional cu stație de lucru- MAPS
Cu sistemul multifuncțional pentru locul de muncă- MAPS puteți transmite practic toate tehnologiile de control a formării
profesionale industriale-tehnice.
Echipamentul de bază al mecatronicei MAPS constă dintr-o masă de lucru, un terminal de energie cu module de siguranță și
plăci de inserție, un cadru de experiment și o placă canelată. Astfel, diferite componente și piese pot fi folosite la locul de
antrenament. Datorită gamei extinse de accesorii, puteți extinde MAPS exact în funcție de nevoile dvs.

Profil transversal pentru găzduirea
cutiilor electronice E- Boxen

Placă canelată care poate fi
folosită
pe
ambele
părți.
Dimensiunea grilajului de 25 mm
permite fixarea rapidă și sigură a
componentelor pe orizontală și
verticală.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Terminal pentru găzduirea
modulelor de securitate și
a panourilor de inserare

Suport de cablu

Suport pentru
notebook cu braț
pivotant, reglabil în
înclinare

Cadru de bază robust din profil din
duraluminiu laminat și blat de
masă. Dimensiuni totale:
1600x800x1900 mm (LxPxH)

Mobil cu 4 rotile
blocabile
Dulap Mobil cu 4
sertare (extensiune
totală) inclusiv
închidere usoara
Cadru experimental pentru agățat
plăci de învățare.

Articol

Cda.-Nr.

MAPS - Mecatronică față-verso

43401

4.500,–

MAPS - Mecatronică pe o parte

43400

6.450,–

7.550,–

Combinație de masă de colț cu un compartiment

52858

1.350,–

11.950,–

Masă suplimentară pentru laptop pentru MAPS pe o parte 43554

2.150,–

Articol

Cda.-Nr.

MAP S- Sistem de bază fix cu o față multifuncțională

43406

3.990,–

MAPS- Sistem de bază cu față-verso multifuncționala

43407

MAP S- Sistem Profesional cu o față multifuncțională

43410

MAP S - Sistem Profesional cu față-verso multifuncționala 43411

EUR

Mai multe informatii: christiani.de/maps

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
9.750,–
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Suplimentați mesele
multifuncționale MAPS cu seturile
de echipamente adecvate

Bazele
prelucrării
metalelor

Conținutul echipamentului și seturile de componente sunt adaptate la cursurile Institutului
Federal de Formare Profesională (BIBB) și permit un număr mare de configurații de exerciții
cu comenzi pneumatice și electropneumatice. Seturile de echipamente sunt potrivite în
special pentru exerciții de pneumatică/e-pneumatică în săli de antrenament sau ateliere cu
elevi, studenți, cursanți, recalificari sau tehnicieni. Toate componentele sunt proiectate ca
componente industriale originale, astfel încât cursanții să recunoască componentele în
viitorul lor mediu de lucru.

Prelucrarea
materialelor

NOU

Cunoștințe de baza

Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare
și testare

NOU

Tehnologia angrenajelor

Tehnologia de
control a sistemelor
Pneumatică /
Electro-Pneumatică
(Abbildung ähnlich)

Set echipamente BIBB electropneumatice –
Varianta SMC

Set echipamente BIBB pneumatice –
Varianta SMC
Articol

Cda.-Nr.

Set echipamente pneumatice

101640

(Abbildung ähnlich)

EUR
4.730,–

Mai multe informatii: christiani.de/101640

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Set dispozitive electrice și
pneumatice- complet

101637

5.400,–

Set dispozitive electrice – E-Box

101591

3.100,–

Set componente pneumatice SMC

101590

3.150,–

GRAFCET

Hidraulica
Tehnologia PLC
Tehnologia CNC
Pregătirea examenului

Mai multe informatii: christiani.de/101637

Set echipamente BIBB electropneumatice –
Varianta Aventics- Tehnologie snap-in

Set echipamente BIBB pneumatice –
Varianta Aventics- Tehnologie snap-in
Articol

Cda.-Nr.

Set echipamente pneumatice

67904

EUR
4.950,–

Articol

Cda.-Nr.

set de dispozitive de
electropneumatică

59088

Mai multe informatii: christiani.de/67904
Mai multe informatii: christiani.de/59088

Recomandare: Componentele truselor electrice
poate fi combinată optim cu plăcile noastre de
învățare DIN A4
Articol

Cda.-Nr.

Placa de invatare-Contactor auxiliar
Placa de invatare 2x releu de timp
multifuncționale
Placa de invatare 4x butoane de apăsare

98145

595,–

98148

500,–

98152

430,–

Placa de invatare 4x comutator rotativ

98153

430,–

98154

535,–

VPS- Placa de invatare semnal indicator
lumini
Mai multe informatii: christiani.de/98145

EUR

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
5.950,–
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Pentru pregătirea examenului și în
examenul final

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Truse standard PAL
Importanța tot mai mare a sistemelor pneumatice și
electropneumatice se reflectă și în cerințele de examinare
pentru multe meserii de prelucrare a metalelor. Seturile de
componente standard PAL pentru pneumatică și
electropneumatică de la Christiani sunt adaptate exact
cerințelor PAL și, prin urmare, sunt ideale pentru
antrenament, pregătire pentru examene și în situația de
examen.

Seturile standard PAL de la Christiani sunt
disponibil in diferite variante:
• Pentru pneumatică și electropneumatică
• Cu sistem de prindere tehnologie cu șuruburi și tehnologie
slide-in
• Cu componente industriale de la SMC și Aventics

Kit de componente standard PAL pneumatice

Culegere de exerciții privind comenzile pneumatice

Cda.-Nr.

Articol
PAL Standard Component Set pneumatic Slide-In de la SMC

07197

EUR
2.850,–

Set de componente standard PAL electropneumatice
Cda.-Nr

Articol

Cda.-Nr.
88994

07198

EUR
1.770,–

Mai multe informatii: christiani.de/07198

Culegere de exerciții pt. Comenzi electropneumatice
Articol

Cda.-Nr.

Pachet: sarcini și soluții in electro-pneumatică

88995

Mai multe informatii:
christiani.de/88995

Recomandare: Comandați în același timp și Geantă de transport (goală) Pneumatică / Electropneumatică

Geantă de transport (goală)
Pneumatică /
Electropneumatică

EUR
28,60

Mai multe informatii: christiani.de/88994

Mai multe informatii: christiani.de/07197

PAL Standard Component Set electro- pneumatic Slide-In
de la SMC fără geantă

Articol
Pachet: sarcini și soluții in pneumatică

299.Cda.-Nr. 68540

Mai multe informatii:
christiani.de/68540

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
37,60

GRAFCETDiagrama funcțiilor de comandă
și succesiune a pașilor

Bazele
prelucrării
metalelor

Introducere în software

Cunoștințe de baza

33

GRAFCET este un limbaj de specificații pentru vizualizarea descrierilor proceselor.
Pentru a putea înțelege și aplica acest lucru, trebuie mai întâi explicat și transmis
într-un mod fundamental. Documentele didactice sunt perfecte pentru predarea
structurilor de bază ale GRAFCET și pentru învățarea independentă.

Prelucrarea materialelor
Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare și
testare
Tehnologia angrenajelor

Tehnologia de control a
sistemelor

Curs intensiv GRAFCET
Cda.-Nr

EUR

82459

38,20

Mai multe informatii:
christiani.de/82459

Pneumatică /
Electro-Pneumatică

GRAFCET după DIN EN 60848
Articol

Cda.-Nr

Documente pentru elev

74983

EUR
32,-

Media pentru instructor - versiune digitală,
licență de cumpărare (licență de 5 ani)
Mai multe informatii: christiani.de/74983

100969

57,–

GRAFCET
Hidraulica
Tehnologia PLC
Tehnologia CNC
Pregătirea examenului

GRAFCET – Soft Practică
Articol

Cda.-Nr

GRAFCET Stagiu I
Licență pentru un singur utilizator

EUR

53811

210,–

GRAFCET Stagiu II
Licență pentru un singur utilizator

53866

225,–

Mai multe informatii: christiani.de/53811

Seminarii gratuite pe tema GRAFCET pentru formatori și profesori în
centrele noastre de competență din Rheine și Landsberg am Lech:
christiani.de/termine

Sfat: Vă recomandăm să achizișionați și:
Modulul de extensie FlowLab4edu
Simularea poate fi folosită pentru:
• a înțelege planurile GRAFCET prevăzute în
lucrarea de examen
• a observa și a înțelege procesele planurilor
GRAFCET specificate
• a crea propriile planuri GRAFCET și
utilizați-le în sistemul simulat

NOU

126.Cda.-Nr. 101511

Mai multe informatii: christiani.de/101511

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Introducere in hidraulica
Cunostinte de baza
Cererile din ce în ce mai mari, inclusiv pentru cei care încep în meseriile metalurgice, fac necesară schimbarea
pregătirii profesionale. Modulele noastre de exerciții ajută la consolidarea cunoștințelor existente despre
hidraulică. Sarcini practice și solicitante pe circuitele hidraulice pot fi efectuate pe sistemele de practică. Formate
dintr-un post de lucru, seturi de echipamente și instrucțiuni didactice, sistemele de instruire creează condiții optime
pentru predarea comportamentului de funcționare a sistemelor hidraulice moderne.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Introducere în Hidraulică

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

29,90
Cda.-Nr. 48914

Articol

Cda.-Nr

Documente pentru elev

80330

27,20

EUR

Ghidul instructorului

80331

28,90

Mass-media pentru elev –
Versiune digitală, licență anuală

41425

9,–

Media pentru instructor –
Versiune digitală, licență anuală

41427

9,30

Broșură însoțitoare pentru trainer.
Imprimare și digital într-un pachet

48914

29,90

Mai multe informatii: christiani.de/80330

Cunoștințe de bază și echipamente hidraulice
Articol

Cda.-Nr

Exerciții pentru elev

80333

Mai multe informatii: christiani.de/80333

Sisteme electrohidraulice
EUR
39,70

Articol

Cda.-Nr

Exerciții pentru elev

80341

20,80

EUR

Ghidul instructorului

80342

8,40

Teste de cunoștințe

80343

8,20

Mai multe informatii: christiani.de/80341

Proiectam atelierul dumneavoastră de
specialitate în hidraulică și o dotăm complet
De la camera de specialitate la centrul complet de instruire
- când vine vorba de soluții de ateliere specializate, gândim
holistic. De la instrumente, medii specializate, standuri de
formare și sisteme de predare până la fișele didactice și
documentele necesare.

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Trei componente pentru sistemul
dumneavoastră de practică hidraulică
Stații de lucru hidraulice
Comutator hidraulic, tehnologie cu supapă
continuă sau hidraulic mobil, veți găsi stația de
lucru potrivită pentru fiecare tehnologie din
gama hidraulică Christiani. Stațiile de lucru sunt
disponibile în două tipuri de bază: ca model de
bază versatil, XITE Hydraulix 200, pentru a
învăța despre hidraulica de comutare, și ca
model polivalent, XITE Hydraulix 300, pentru
hidraulica industrială și mobilă.
Articol

Cda.-Nr

XITE Hydraulix 200

95977

16.500,-

EUR

XITE Hydraulix 300

95700

4.900,-

Mai multe informatii: christiani.de/95977

Bazele
prelucrării
metalelor
Cunoștințe de baza
Prelucrarea
materialelor
Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de
măsurare și testare
Tehnologia
angrenajelor

Tehnologia de
control a
sistemelor
Seturi de echipamente

Pneumatică /
Electro-Pneumatică

Puteți alege dintr-o varietate de seturi de
echipamente pentru efectuarea exercițiilor
practice. Pe lângă componentele hidraulice, oferim
și componente pentru electrice și seturi de
echipamente suplimentare.
• Sistemul hidraulic de comutare
• Hidraulica proporţională
• Control hidraulic
• Hidraulica mobilă
Articol

Cda.-Nr

Sistem hidraulic de comutare a
setului de dispozitive - Industry 4.0

97663

GRAFCET

Hidraulica
Tehnologia PLC
Tehnologia CNC

EUR

Pregătirea examenului

10.900,-

Mai multe informatii: christiani.de/97663

Manuale cu exerciții de practică
Manualele de exerciții pentru profesori și elevi conțin
cunoștințele teoretice de bază și instrucțiuni pentru
realizarea sarcinilor de proiect legate de practică pe
temele de învățare respective.

Recomandare: pentru ateliere hidraulice
Seminarii gratuite: Bazele hidraulicei pentru instruirea personalului
7 octombrie 2022 9:00 a.m. - 3:00 p.m. – Centrul de competențe Christiani Landsberg am Lech
24 noiembrie 2022 9:00 a.m. - 3:00 p.m. – Centrul de competențe Christiani Rheine
Toate datele: christiani.de/termine

Cursuri avansate de hidraulică pentru instruirea personalului și ateliere hidraulice pentru
tehnicieni în Rheine, Landsberg/Lech sau în compania dumneavoastră, la cerere.
Am fi bucuroși să vă sfătuim.

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Bazele tehnologiei PLC
Rezolvați sarcini de pe tablouri și modele de învățare
Asigurarea sau îmbunătățirea funcționalității mașinilor și sistemelor prin controlul, reglarea și monitorizarea
mișcărilor de lucru și a funcțiilor lor auxiliare este o altă cerință pe care trebuie să o îndeplinească cursanții.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Logo! Pachet Trainer 12/24V (6 piese)

Control cu LOGO!

PLC Trainer S7-1512C-1 cu PN

Placă de învățare S7-1215C

Tabla de invatare S7-1512C-1 cu PN

Articol

Cda.-Nr

EUR

Curs exerciții practice de bază- Volumul 1

72970

26,60

Curs cu soluții exerciții practice de bază- CD

73810

27,–

Curs exerciții practice de specialitate- volumul 2

74953

26,60

Curs cu soluții exerciții practice de specialitate- CD

74972

27,–

Articol

Cda.-Nr.

PLC Trainer S7-1512C-1 cu PN

99512

5600,–

Logo! Pachet Trainer 12/24V (6 piese)

55473

840,-

43379

2650

Placă de învățare S7-1215C

EUR

Mai multe informatii: christiani.de/99512
Mai multe
christiani.de/72970
Mehr
Infosinformatii:
unter: christiani.de/72970

Set de control PLC pentru modele industriale Christiani
Articol

Cda.-Nr

Set Controler Siemens LOGO! 24/RC cu model Christiani
14801, Software de programare, LOGO! Learn AdvancedLogo! Learn Advanced- de instruire

14827

3000,–

EUR

58037

410,–

Mai multe informatii: christiani.de/14827

Pachet: Colecție de exercitii Tehnologia PLC
- partea 1 și 2
Articol
Colecție de sarcini in tehnologia PLC- partea 1 și 2
Sistem neutru cu GRAFCET și FUP
Mai multe informatii: christiani.de/32360

Pachet de exerciții EXPLA
- Tehnologie de control in ingineria electrică/ PLC

Cda.-Nr

EUR

32360

200,–

Cda.-Nr
Pachet de exerciții pentru instrumentul de examinare online
97155
EXPLA - Tehnologie de control / PLC, aproximativ 80 de exerciții
Mai multe informatii: christiani.de/97155

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
14,-
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Bazele
prelucrării
metalelor

Introducere în tehnologia CNC
Noțiuni de bază și software de instruire

Cunoștințe de baza
Prelucrarea materialelor
Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare și
testare
Tehnologia angrenajelor

Tehnologia de control a
sistemelor

Cursuri de tehnologie CNC
Articol

Cda.-Nr

Frezare CNC / strunjire CNC 1
- curs de bază pentru studenți/ucenici

77349

Frezare CNC / strunjire CNC 1
- curs de bază profesor/formator

77350

Frezare CNC / strunjire CNC 2
- curs de pregătire avansată pentru elevi/ucenici

77351

Frezare CNC / strunjire CNC 2
- curs de pregătire avansată profesori/formatori

77352

Ediția școlii profesionale de tehnologie CNC

77354

EUR

Pneumatică /
Electro-Pneumatică

42,40

GRAFCET

57,60

Hidraulica

42,40

Tehnologia PLC
57,60
28,60

Mai multe informatii: christiani.de/77349

Tehnologia CNC
Pregătirea examenului

Introducere în tehnologia CNC

Volumul 1: Bazele CNC

Volumul 2: Strunjire CNC

Volumul 3: Frezare CNC

Broșura instructorului

Broșura instructorului

Broșura instructorului

Cda.-Nr

EUR

80314

35,60

Cda.-Nr

EUR

80317

35,60

Cda.-Nr

EUR

80494

35,60

Mai multe informatii: christiani.de/80314 Mai multe informatii: christiani.de/80317 Mai multe informatii: christiani.de/80494

De la idee la piesa de prelucrat
- procesul tipic de prelucrare

Formare de bază e-learning
Pachet total de tehnologie CNC
Articol

Cda.-Nr

EUR

Licență de companie de un an
– 1 intrare

95943

83,–

Mai multe informatii: christiani.de/95943

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Software de instruire și simulare
pentru tehnologia CNC

Noua Versiune

SinuTrain pentru SINUMERIK Operate 4.95 pachet complet,
licență pentru un singur utilizator
Cu SinuTrain pentru SINUMERIK, bine-cunoscutele HMI-Advanced, ShopMill și ShopTurn sunt combinate
sub o interfață de programare și utilizator consistentă, inovatoare. Programele CNC create cu SinuTrain
pot fi folosite pe mașini reale.
• ShopTurn & ShopMill
programarea etapelor de lucru
• GHID de programe
programare grafică cu elemente animate

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

• Limbaj de nivel înalt DIN/ISO & SINUMERIK
grad maxim de libertate la programare

!

Sistem de operare acceptat: MS Windows 10 (64 de biți)
Nu este acceptat: edițiile Mobile, Mobile Enterprise și S

Ce face ca SinuTrain să fie special?
• Clar
• Utilizare intuitivă
• Varietate de funcții noi, puternice
• Funcţiile inteligente sprijină operatorul
• Cel mai recent standard în suport grafic
• Programare DIN/ISO cu programGUIDE
• Programarea pasilor de lucru ShopMill & ShopTurn
• Programare multicanal cu programSYNC
(doar la SinuTrain Complete)
• Simulare grafică completă CNC
• Rețea Ethernet TCP/IP cu mașini
• Funcția de imprimare pentru programele de lucru DIN/ISO
și ShopMill & ShopTurn
• Cititor CAD integrat pentru importarea fișierelor DXF

SinuTrain pentru SINUMERIK Operate – forme de licență
Întreținere software pe an**

Articol (actualizări la cerere)

Cda.-Nr.

SinuTrain pentru SINUMERIK Operate 4.95- Pachetul complet
licență pentru un singur utilizator

101615

SinuTrain pentru SINUMERIK Operate 4.95- Pachetul complet
licență pentru clasă, 18 stații de lucru
SinuTrain pentru SINUMERIK Operate 4.95*- versiunea student
licență pentru un singur utilizator, inclusiv întreținerea software-ului
SinuTrain SINUMERIK Operate 4,95*- pentru pachetul de studenți
20 de licențe, inclusiv întreținere software
SinuTrain pentru SINUMERIK Operate 4,95* - Pachet de trainer
6 licențe trainer și 40 de licențe pentru studenți
SinuTrain SINUMERIK Operate 4,95* -pachet trainer
18 licențe și 40 licențe studenți

101621

EUR

Cda.-Nr.

EUR

2.690,–

101622

590,–

101616

6.620,–

101623

1.590,–

101629

40,–

–

–

101630

380,–

–

–

101620

1040,–

101627

230,–

101628

690,–

3.120,–

* Atenție, se aplică regulile de licență. Vă rugăm să descărcați contractul de licență de pe christiani.de pentru produsul respectiv și să îl
trimiteți semnat și ștampilat odată cu comanda. Nu este posibilă vânzarea către persoane fizice. Nu pentru educație comercială.
** Se vinde numai cu întreținere software timp de un an, inclusiv suport Siemens.

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Pentru o interacțiune perfectă
între lumea virtuală și cea reală

Bazele
prelucrării
metalelor

SINUMERIK ONE – CNC-ul digital nativ

Cunoștințe de baza
Prelucrarea materialelor

SINUMERIK ONE este sistemul CNC orientat spre viitor pentru mașini-unelte foarte productive. Cu
geamănul digital SINUMERIK ONE pentru prelucrare, Run MyVirtual Machine, programarea offline
și verificarea programelor NC este posibilă fără o mașină reală. Programarea, pregătirea lucrărilor
și optimizarea proceselor sunt realizate virtual. Programele de prelucrare sunt pregătite complet
off-line pe computer cu geamănul digital. Gemenii digitali ale diferitelor mașini pot fi stocați pe un
computer, astfel încât toate programele să poată fi create și la o singură stație de lucru.

• Funcționare identică a mașinii
NOU
• HMI original
• Verificarea post-procesului
• Simulare virtuală, inclusiv cinematică
• Detectarea și analiza coliziunilor
• Bibliotecă cu dispozitive de prindere, piese brute și unelte
• Ideal pentru antrenament

Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare
și testare

Tehnologia angrenajelor
Tehnologia de control a
sistemelor
Pneumatică /
Electro-Pneumatică
G RAFC ET
Hidraulica

SINUMERIK ONE – forme de licență
Întreținere software pe an**

Artikel (Upgrades auf Anfrage)

Best.-Nr.

SINUMERIK ONE Run MyVirtual Machine /Operate
licență pentru utilizator unic

EUR

101600

2.800,–

SINUMERIK ONE Run MyVirtual Machine /Operate Academic*
licență pentru un singur utilizator, inclusiv întreținerea software-ului

101612

150,–

SINUMERIK ONE Run MyVirtual Machine/Open
licență pentru utilizator unic

101602

5.600,–

SINUMERIK ONE Run MyVirtual Machine /Open Academic*
licență pentru un singur utilizator, inclusiv întreținerea software-ului

101613

320,–

SINUMERIK ONE Run My Virtual Machine /3D
Licență pentru un singur utilizator

101604

6.300,–

SINUMERIK ONE Run MyVirtual Machine /3D Academic*
licență pentru un singur utilizator, inclusiv întreținerea software-ului

101614

370,–

Best.-Nr.
101606

101608
–
101610
–

Condiția prealabilă pentru utilizarea articolelor 101602 și 101604 este
achiziționarea licenței Run MyVirtual Machine/Operate (articolul 101600).
Condiția prealabilă pentru utilizarea articolelor 101613 și 101614 este
achiziționarea licenței Run My Virtual Machine/Operate Academic (articolul 101612).

Recomandare: stație de lucru CNC – vă putem oferi soluția potrivită
Ne gândim la totul pentru atelierul dvs. de
formare: economie prin sănătatea și
securitatea în muncă, procese de lucru
flexibile prin mobilitate ridicată, distanțe
scurte de colectare, zone de asamblare
nerestricționate și stabilitate la sarcini mari.
Lasă-ne să te sfătuim!

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

Tehnologia CNC

620,–

–

* Atenție, se aplică regulile de licență. Vă rugăm să descărcați contractul de licență de pe
christiani.de pentru produsul respectiv și să îl trimiteți semnat și ștampilat odată cu comanda. Nu
este posibilă vânzarea către persoane fizice. Nu pentru educație comercială.
** Se vinde numai cu întreținere software timp de un an, inclusiv suport Siemens.

!

EUR

Tehnologia PLC

–
1.310,–
–
1.480,–
–

Pregătirea
examenului
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Simulare CNC cu echivalentul digital
Lanțul de proces CAD/CAM/CNC - pas cu pas către Industria 4.0
Lanțul de procese CAD/CAM/CNC combină proiectarea
componentelor, programarea și simularea CNC, precum și fabricarea
pe o mașină-uneltă CNC. Procesele de producție sunt create,
planificate și simulate în modulul CAM. Dacă este disponibil un
model de mașină, programul NC generat poate fi verificat pentru
erori sau coliziuni folosind simulare. Prin combinarea unui sistem
CAD/CAM consistent, geamănul digital devine un lanț de procese
CAD/CAM-CNC complet și vă oferă o bază solidă pentru
implementarea Industriei 4.0 într-un mod practic.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

OPTImill F150 HSC cu simulare de control
Instruire pe mașini CNC virtuale
Dar cum îi învățați pe cursanți despre tehnologia fascinantă și
pașii individuali ai procesului care sunt necesari pentru aceasta? –
Cel mai bun mod este să-i lași să lucreze cu el!
În formarea profesională, instruirea pe mașini virtuale s-a dovedit
a fi benefică. Stagiarul își poate testa și optimiza în siguranță
programele NC fără a provoca daune unei mașini reale.

OPTImill F150 HSC fără simulare de control

De asemenea, instituțiile de învățământ nu au adesea resursele
necesare pentru a opera mai mult de o mașină CNC. Decizia de a
preda procesul de prelucrare de strunjire sau frezare nu se aplică
instruirii pe geamănul digital – aproape orice tip de mașină, orice
control și orice cinematică pot fi simulate.

Imagine digitală realistă a mașinii-unelte
Geamănul digital este imaginea digitală realistă a mașinii-unelte
reale utilizate în atelier. Imaginea digitală conține toate
geometriile mașinii, dispozitivele, instrumentele și comenzile
utilizate, inclusiv versiunea și toate setările parametrilor. Există
două moduri de a crea un geamăn digital:
1. Funcționalitatea mașinii este simulată sau reprodusă folosind
un software (driver CSE). Acest lucru poate fi implementat pentru
orice comenzi și mașini
2. Se utilizează software-ul de sistem real (VNCK). Cu această
abordare, interfața de utilizator Sinumerik Operate este complet
disponibilă.

Am fi bucuroși să vă sfătuim personal
Puteți găsi consilierii noștri
specialiști la pagina 1.

Am fi bucuroși să vă sfătuim personal și să adaptăm
individual geamănul digital la nevoile dumneavoastră.
Creăm geamănul digital bazat pe Siemens NX sau SINUMERIK ONE
Run MyVirtual Machine.
Serviciul nostru include următoarele puncte:
• Crearea unui model de mașină (mașina CNC existentă reală este
modelată sau reprodusă în CAD)
• Crearea simulării sau a cinematicii mașinii
• Crearea postprocesorului
• Punerea în funcţiune şi instruirea

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Software de instruire și
colecție de exerciții

Bazele
prelucrării
metalelor
Cunoștințe de baza

CNC4edu este un nou și unic software de
educație și instruire pentru pregătirea CNC și
pregătirea examenelor conform DIN/PAL. Pe
lângă simularea CNC obișnuită, programele pot
fi simulate și în contextul dispozitivelor de
prindere și al camerei mașinilor.

Articol

Cda.-Nr.

Software de instruire Cnc4edu
25 licențe
Pachet de întreținere softwarementenanță si actualizari

54600

6.300,-

54797

630,-

Prelucrarea materialelor
Comunicarea tehnică
CAD / CAM
Tehnologia de măsurare și
testare

EUR

Tehnologia angrenajelor
Tehnologia de control a
sistemelor

SYMplus

Pneumatică /
Electro-Pneumatică
GRAFCET

Hidraulica
Tehnologia PLC

Tehnologia CNC

SYMplus Frezare DIN / PAL
Articol

Cda.-Nr.

Licență pentru un singur loc
(inclusiv sim 3D)

10891

Modul de extensie
plan pivotant
Dongle USB (necesar)
plusCARE
licență pentru un singur utilizator
(este necesară)
(actualizări, întreținere, suport / an)

SYMplus Strunjire DIN / PAL
EUR
1440,–

11954

870,–

12453

84,–

13090

140,–

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Licență pentru un singur loc
(inclusiv sim 3D)

10890

1440,–

Modul de extensie
plan pivotant
Dongle USB (necesar)

11953

870,–

12453

84,–

plusCARE
licență pentru un singur utilizator
(este necesară)
(actualizări, întreținere, suport / an)

13090

140,–

Mai multe informatii: christiani.de/10890

Mai multe informatii: christiani.de/10891

Tehnologia CNC - colecție de exerciții

Strunjire cu tehnologie CNC conform
sistemului de programare PAL 2020

Frezare cu tehnologie CNC conform
sistemului de programare PAL 2020

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Colecție de exerciții

83208

64,50

Colecție de exerciții

83206

64,50

Broșura cu soluții

83209

26,70

Broșura cu soluții

83207

26,70

89392

41,80

Culegere de exerciții cu
instrumente acționate controlat

89390

41,80

Brosura solutii pentru tehnologia CNC 89393

19,10

Brosura solutii pentru tehnologia CNC 89391

19,10

Culegere de exerciții cu
instrumente acționate controlat

Mai multe informatii: christiani.de/83208

Mai multe informatii: christiani.de/83206

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Examinarea cunoștințelor și Exerciții de
testare pentru formarea profesională

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Colecție de exerciții de examen PAL pentru partea scrisă a examenelor finale

PAL- Teste de exerciții pentru examen
Articol

Vol 1

WISO PAL Audit Book- economie și studii sociale

Vol 2
72200

Carte de exerciții și soluții- vol 1 pentru Mecanic de sisteme

69988

33,90

Carte de exerciții și soluții- vol 2 pentru Mecanic de sisteme
Carte de exerciții și soluții- vol 1 pentru Mecanic industrial

54500

33,90

54501

33,90

69989

33,90

Carte de exerciții și soluții- vol 2 pentru Mecanic industrial
Carte de exerciții și soluții- vol 1 pentru Mecanic construcții

EUR
33,90

69990

33,90

Carte de exerciții și soluții- vol 2 pentru Mecanic construcții

54502

33,90

Teste Operator masini si instalatii in tehnologia textila/finisarea textilelor

94621

33,90

Teste Operator de mașini și instalații în tehnologia alimentară

94622

33,90

Teste Operator de mașini și instalații în metal și tehnologia construcțiilor

94623

33,90

Carte de exerciții și soluții- vol 1, respectiv vol 2, pentru Mecanic de scule

69991

54503

33,90/fiecare

Carte de exerciții și soluții- vol 1, respectiv vol 2, pt. Operator mașini de tăiat

69992

54504

33,90/fiecare

Tot ce ai nevoie pentru pregătirea examenului dintr-o singură sursă
• Întrebări de examen și teste din ultimii ani 59926
• Carte cu noțiuni teoretice și teste de examen 41266
• Manuale și culegeri de formule și tabele 41252
• Pachet de teste pentru examinare online EXPLA - Bazele
tehnologiei metalului 97157

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Pachete de exerciții EXPLA online

Bazele
prelucrării
metalelor

Testare digitală de cunoştinţe

Cunoștințe de baza
EXPLA oferă alternativa digitală la colecțiile de sarcini tipărite sau testele și exercițiile
autocompilate. Cu EXPLA, fiecare cursant poate testa eficient cunoștințele pe care le-a
dobândit, poate descoperi lacune și, astfel, se poate pregăti în mod optim pentru
examen.

Prelucrarea
materialelor
Comunicarea tehnică

Avantajele pregătirii pentru examenul digital
EXPLA:
• Pachete de exerciții privind elementele de bază și
domeniile specifice
• Pregătirea pentru examenele finale
• Pune împreună pachete de exerciții dintr-un
instrument de sarcini (numai pentru soluțiile
companiei)
• Evaluare automată a testelor, rezultatele sunt
disponibile în timp real
• Utilizare flexibilă pe dispozitive mobile de ieșire

CAD / CAM
Tehnologia de
măsurare și testare
Tehnologia
angrenajelor
Tehnologia de control
a sistemelor
Pneumatică /
Electro-Pneumatică

Elementele de bază
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Bazele tehnologiei metalelor,
aproximativ 40 de teste

97157

6,95

Tehnologia materialelor/asamblare,
aproximativ 40 de teste

97158

6,95

Tehnologia de fabricație,
aproximativ 45 de teste

Tehnologia PLC

97159

6,95

Tehnologia CNC

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Pregătirea
examenului

Operator mașină de tăiat,
peste 200 de teste

29804

31,90

Mecanic de scule,
peste 200 de teste

29803

31,90

Mecanic constructii,
peste 200 de teste

29802

31,90

Mecanic industrial,
peste 200 de sarcini

29800

31,90

Mecanic de sistem,
peste 200 de teste

29801

31,90

GRAFCET

Hidraulica

Examenul final partea 1

Examenul final partea 2
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Mecanic industrial,
cca 140 teste

30601

23,95

Mecanic de scule,
aproximativ 140 de teste

30602

23,95

Operator mașină de tăiat,
aproximativ 140 de teste

30603

23,95

Recomandare: modulul de testare EXPLA Metal E-Learnings
Modulul nostru de testare pentru prelucrarea
metalui conține aproximativ 500 de teste de la
cursurile noastre de e-learning. Puteți alege
singur exerciții din aceste teste și le puteți
distribui cursanților.

la 150,Cda.-Nr. 41475000

Mai multe informații:
christiani.de/41475000

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

Electro
Bazele ingineriei electrice

Căutați soluții practice pentru a face pregătirea tehnică în domeniul ingineriei
electrice eficientă și interesantă? Ai nevoie de aplicații digitale pentru
antrenament? Vrei să pregătești cu succes cursanții pentru examene?

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Atunci suntem primul tău punct de contact.

Bazele ingineriei
electrice
cunostinte de baza

Aici dorim să oferim o imagine de ansamblu practică a celor mai importante
medii de învățare și sisteme de predare care acoperă principalele subiecte ale
formării.
• Cărți de masă și cărți de referință
• E-learning
• Software de instruire
• Cursuri de formare în cadrul companiei
• Lucrul la proiect
• Mese de laborator
• Tablele de învățare
• Sisteme mecatronice
• Sarcini de examinare și culegeri de sarcini
• Pregătirea examenului digital

micro-controler
tehnologie de control
mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare
pregătirea examenului

Materialele noastre de învățare și sistemul nostru de predare sunt concepute pentru
formarea în următoarele profesii:
• Tehnician electronic pentru tehnologie de automatizare
• Inginer electronic pentru inginerie industrială
• Inginer electronic pentru sisteme de constructii si infrastructura
• Tehnician electronic pentru dispozitive si sisteme
• Tehnician electronic pentru tehnologia informaţiei şi sistemelor
• Tehnician electronic pentru mașini și tehnologie de antrenare
• Inginer mecatronic

Perfect asortat
NOU

Examen intermediar / examen final partea 1

Examen final / examen final partea 2
Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Tabele și manuale

Bazele
ingineriei
electrice

Inginerie electrică/mecatronică

cunostinte de baza
micro-controler
tehnologie de control
mașini și tehnologie de
antrenare
PRINT & DIGITAL
IN PACHET

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

46.-

39.90

49.20

Cda.-Nr. 41261

Cda.-Nr. 41262

Cda.-Nr. 41253

Carte cu tabele și colecție de
formule pentru
electrotehnică
Cda.-Nr.

EUR

Christiani – Bazele
Electrotehnicii
Cda.-Nr.

EUR

Imprimat și digital într-un singur pachet

41253

41261

46,–

39,90

Print

14331

41,60

14330

10,70

Versiune digitală, licență anuală
41178

94820

Cda.-Nr.
41262

35,60

49,20

94821

44,20

Versiune digitală, licență anuală

41130

11,90

41131

Mai multe informații:
christiani.de/41261

Mai multe informații:
christiani.de/41262

PRINT & DIGITAL
IM PAKET

PRINT & DIGITAL
IM PAKET

PRINT & DIGITAL
IM PAKET

71.80

38.20

51.50

Best.-Nr. 41254

Best.-Nr. 41263

Best.-Nr. 41264

13,90

EUR

Imprimat și digital într-un singur pachet
Print

Versiune digitală, licență anuală

Broșură de formule – Print

pregătirea examenului

Christiani – Electrotehnică
avansată

Print și digital într-un singur pachet
Print

automatizare

14,80

Mai multe informații:
christiani.de/41253

Tabele in Mecatronică
cu colecție de formule
Cda.-Nr.

Christiani – Bazele
Mecatronicii
EUR

Print și digital într-un singur pachet
41254
Print
14333

EUR

Print și digital într-un singur pachet

71,80

41263

38,20

65,20

Print
94822

34,80

Versiune digitală, licență anuală

Colecție de formule– Print
14332
Versiune digitală, licență anuală
41181

Cda.-Nr.

Christiani – Mecatronică
avansată

13,50
21,70

41200
Mai multe informații:
christiani.de/41263

Cda.-Nr.

EUR

Print și digital într-un singur pachet
41264
Print
94823

51,50
46,80

Versiune digitală, licență anuală
11,60

41201
Mai multe informații:
christiani.de/41264

Mai multe informații:
christiani.de/41252

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

16,–
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Bazele ingineriei electrice digitale
e-learning

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Cu modulele noastre individuale, transmiteți tot conținutul relevant în formarea în electrotehnică. Elevii dvs.
învață într-un mod individual și clar toate subiectele care sunt solicitate în formarea profesională și mai
târziu, de asemenea, în examenul final partea 1 și examenul final partea 2. Conținutul cursurilor e-learning
se bazează pe cărțile noastre de specialitate.

Bazele ingineriei electrice e-learning

E-learning inginerie electrică avansat

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Articol

Cda.-Nr.

Bazele electrotehnicii, Licență anuală

41388

70,–

Electronică 4 – Componente active avansate

42739

70,–

Electronică 1 – Rezistori de componente pasive

41415

70,–

Tehnologia curentului alternativ 3 – Sisteme de alimentare; 42742

70,–

Electronică 2 - Componente pasive Condensator și
bobină

ESM 2 – testare conform DIN VDE;

42745

70,–

41620

70,–

42747

70,–

42748

70,–

Electronică 3 – Elemente de bază ale componentelor active 42738

70,–

Tehnologia instalațiilor electrice (Inginerie electrică) 2 –
Aparatură, mașini și spații comerciale

Tehnologia curentului alternativ 1 – Tehnologia AC

42740

70,–

Tehnologia sistemului de construcție – KNX/EIB

Tehnologia de curent alternativ 2 Tehnologia de curent alternativ trifazat

42741

70,–

Linii electrice

41621

70,–

ESM 1 – Măsuri de protecție electrică

42744

70,–

Tehnologia instalațiilor electrice 1 –
instalatii de constructii

42746

70,–

Tehnologia de control 1 – Electromecanica (VPS)

42749

70,–

Tehnologia de control 2 – funcții logice de bază

42750

70,–

Tehnologia de control 3 – controale de secvență

42751

70,–

Tehnologia de control 4 – Bazele tehnologiei PLC

42752

70,–

Tehnologia de control 7 – siguranța mașinii

42755

70,–

Transformatoare 1 – elemente de bază

42757

70,–

Tehnologia de acționare electrică 1 – de bază

42759

70,–

EUR

În curând vor fi disponibile și alte cursuri de
e-learning din seria „avansat”.
• Tehnologia de control 5 – Tehnologia PLC avansată
• Tehnologia de control 6 – senzori
• Tehnologia de control 8 – sisteme de magistrală
• Transformers 2 – avansat
• Tehnologia de acționare electrică 2
• Tehnologia de antrenare electrică 3 – motoarele
electrice cu control electronic
• Compatibilitate electromagnetică EMC
• Inginerie de control - elemente de bază
• Managementul întreținerii, calității și siguranței

Pachetul complet „de bază”
Pachetul nostru de inginerie electrică „de bază” conține toate
subiectele care sunt relevante pentru formarea până la partea 1
a examenului final. Acest lucru îi permite cursantului să exerseze
pe subiectele de bază.
LICENȚĂ ANUALĂ

840.Cda.-Nr. 42766

Mai multe informații:
christiani.de/42766

Cu C-LEARNING plus acum ușor și tarif fix pentru toată lumea
Cu C-LEARNING plus, acum puteți accesa tot conținutul digital cu
ușurință și la un tarif fix și vă puteți asigura un avantaj de preț.
Toate informațiile pe c-learning.com

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

47

Sistem complet de predare și
învățare

Bazele
ingineriei
electrice

pentru elementele de bază ale ingineriei electrice,
electronicii și tehnologiei digitale

cunostinte de baza

Cu sistemul de instruire mobileLab®, puteți preda cunoștințe electronice de bază într-un mod
experimental, așa cum este necesar în prezent în peste 30 de ocupații de formare. Spre deosebire
de sistemele demonstrative care sunt adesea folosite, conceptul mobileLab® oferă avantajul
decisiv pe care cursantul le realizează și reflectă el însuși la sarcinile atribuite.

micro-controler
tehnologie de control
mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare
pregătirea examenului

Trusa mobileLab DC
pentru tehnologie DC
Cda.-Nr.

EUR

76801

Trusa digitală mobileLab
pentru tehnologie digitală

Trusa mobileLab AC
pentru tehnologia AC

2.590,–

Instrucțiuni de experimente
pentru elevi
13,80
76802
Instrucțiuni de indrumare pentru
tehnologia curentului continuu DC
pentru instructor
29,20
76803
Mai multe informații:
christiani.de/76801

Cda.-Nr.

EUR

76806

4.690,–

Cda.-Nr.
93710
Instrucțiuni de experimente
pentru elevi
93711

Instrucțiuni de testare AC
pentru elevi
76807

13,30

Instrucțiuni de indrumare AC
pentru instructor
76808
Instrucțiuni de indrumare AC
pentru instructor
76820

26,90

Instrucțiuni de indrumare
pentru tehnologie digitală
pentru instructor
93712

EUR
3.220,–

26,90

40,50

Mai multe informații:
christiani.de/93710
13,80

Instrucțiuni de testare electronică
pentru instructor
76821

26,90

Mai multe informații:
christiani.de/76806

Recomandare: Sistemul cuprinzător de predare necesită si achiziționarea urmatoarelor:
Dulap de încărcare și
depozitare a truselor
mobileLab

3.045,Cda.- Nr. 42947

Mai multe informații:
christiani.de/76826

Microcontroler
-Kit suplimentar pentru
truse digitale

450.Cda.-Nr. 50940

Mai multe informații:
christiani.de/50940

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Cursuri de formare în cadrul companiei
Documente pentru formatori, elevi și noțiuni teoretice

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Cursurile de bază ale ingineriei electrice tratează toate abilitățile necesare care sunt predate cursanților în
perioada de formare. Cerințele variază de la instalarea și conectarea echipamentelor electrice până la
verificarea caracteristicilor și funcțiilor sistemelor.

Bazele ingineriei electrice și electronice
Partea 1: Inginerie electrică

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

1.437,

90

Cda.-Nr. 41150

Articol

Cda.-Nr.

Documente pentru instructor

97400

1300,–

Documente pentru elevi

97401

48,30

Volum de Noțiuni teoretice

97402

34,30

Media pentru Instructor - Licență anuală

97644

436,–
16,20

Media pentru elevi - Licență anuală

41336

Noțiuni teoretice– Licență anuală

41338

Print și Digital in Pachet

41150

Seturi de materiale

Cda.-Nr.

Plăci de montaj

97640

EUR
628,–

Mic distribuitor/alimentare

97641

245,–

97642

1.950,–

Consumabile

97643

470–

Sfat: Vă recomandăm sa achiziționați suplimentar și:

Mai multe informații:
christiani.de/41388

11,60
1.437,90

Material de bază de lucru

Mai multe informații: christiani.de/97400

e-learning- Noțiunile de bază ale ingineriei electrice

EUR

E-learning- Cabluri electrice

70.-

70.-

Cda.- Nr. 41388

Cda.- Nr. 41621

Mai multe informații:
christiani.de/41621

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Christiani insulă de învățare
Patru zone de exerciții complete pe doar 1 m² de suprafață

Bazele
ingineriei
electrice
cunostinte de baza

Cursul de companie „Fundamentele ingineriei electrice și electronice” poate fi complet
configurat și desfășurat pe insula de învățare.

micro-controler

Insulă de învățare cu foi perforate
pentru electrice
• Amprenta la sol de numai 1 m²
• 4 posturi de lucru duble pliabile, fiecare
cu o suprafață de lucru de 5 m²
• Poate fi utilizat în mod flexibil pentru
diferite ocupații de formare

tehnologie de control
mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare
pregătirea examenului

Articol

Cda.-Nr.

EUR

Insulă de învățare cu foi perforate pentru electrice cu canal
pentru cabluri și dulap interior
77582

16.500

Mai multe informații: christiani.de/77582

Cadru experimental, 3 rânduri DIN A4
Pentru agățat în plăci de învățare A4 sau pentru
agățat în plăci canelate, de exemplu pentru
componente electropneumatice și configurații
experimentale.

Articol

Cda.-Nr.

Cadru experimental

14309

Mai multe informații: christiani.de/14309

Recomandare: Plăci de învățare montate pe insula de învățare
Utilizați controlul programat interconectat prin conexiune (VPS)
Mașini electrice - set de plăci de
învățare pentru control
programat interconectat prin
conexiune (VPS).

7.200,Bes t.- Nr. 98199

Mai multe informații:
christiani.de/98199

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
69,–
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Reglementări VDE
Cunoștințe teoretice și exerciții

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Cursul de formare „Regulamente VDE” tratează în detaliu
cunoștințele conform planurilor-cadru de formare pentru
meserii electrice. Exercițiile incluse acoperă elementele de
bază elementare ale reglementărilor VDE relevante în
formarea inițială.

Punerea în funcțiune conform DIN VDE 0100-600 este o
parte esențială a examinărilor pentru lucrătorii calificați
Partea 1 și Partea 2 pentru profesiile de electrotehnică. În
acest curs, se pune un accent deosebit pe dezvoltarea
informațiilor de bază necesare.

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

PRINT & DIGITAL
IN PACHET

370,90

280,10

Cda.-Nr. 48915

Cda.-Nr. 48916

Punerea în funcţiune conform DIN VDE 0100-600

Reglementări VDE

- Curs pentru companii

- Curs pentru companii
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Articol

Cda.-Nr.

Documente pentru instructor

97410

259,–

Documente pentru instructor

97637

192,80

EUR

Documente pentru elev

97411

50,40

Documente pentru elev

97638

31,50

Notiuni teoretice

97412

22,60

Notiuni teoretice

97639

41,90

Media digital pentru Instructor - Licență anuală

41308

86,–

Media digital pentru Instructor - Licență anuală

97646

63,–

Media digital pentru Elev - Licență anuală

41340

18,50

Media digital pentru Elev - Licență anuală

41337

10,30

Notiuni teoretice- Licență anuală

41341

7,60

Print si Digital in Pachet

48915

284,90

Notiuni teoretice- Licență anuală

41339

13,70

Print si Digital in Pachet

48916

212,10

Mai multe informații: christiani.de/97637

Mai multe informații: christiani.de/97410

Sfat: Vă recomandăm achizitia urmatoarelor articole:
Măsuri de protecție pentru
placa de învățare, inclusiv
accesorii

Persoana instruită in
electrotehnica (EUP)

23.90

1.470.-

1.519.-

Cda.-Nr. 82067

Cda.-Nr. 54800

Mai multe informații:
christiani.de/54800

Tester de instalare IT 130
BENNING

Mai multe informații:
christiani.de/82067

Cda.-Nr. 59938

Mai multe informații:
christiani.de/59938

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Planifică - Execută - Evaluează

Bazele
ingineriei
electrice

Lucrari de proiect de inginerie electrica

cunostinte de baza
Cu munca de proiect a lui Christiani, cunoștințele de bază ale ingineriei electrice pot fi
practic aprofundate. Planificarea, implementarea și evaluarea independentă sunt doar
câteva dintre numeroasele cerințe care sunt impuse cursanților și promovate în cadrul
proiectului.

micro-controler
tehnologie de control
mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare
pregătirea examenului

Proiect de lucru- Cub electronic
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Set complet de materiale cu
69998
documente pentru elev
Mai multe informații: christiani.de/69998

61–

Dulap de control si verificare a sistemelor
electrice. Modulul de bază al comenziilor
de lucru pentru practica elevilor
Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

65992

4.585,–

EUR

Documente pentru instructor

65968

284,–

Documente pentru elev

65953

240,–

Mai multe informații: christiani.de/65992

Articol

Cda.-Nr.

Media digital pentru Instructor
48970
- Licență anuală
Mai multe informații: christiani.de/48970

EUR
6,–

Proiect de lucru- consola de
iluminat 6-canale VT 1
Articol

Cda.-Nr.

Set complet de materiale

64852

195,50

EUR

Documente pentru instructor

64861

24,20

Documente pentru elev

64177

13,–

Mai multe informații: christiani.de/64852

Recomandare: exerciții de lipire
Osciloscop USB

61,95
Cda.-Nr. 59932

Mai multe informații:
christiani.de/59932

Digital FM Radio

Kit Senzor de
temperatură

41,95

20,99

Cda.-Nr. 55626

Cda.-Nr. 50917

Mai multe informații:
christiani.de/55626

Mai multe informații:
christiani.de/50917

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Intrarea în lumea microcontrolerelor
Cum sătre instruiesti cu ajutorul plăcilor pregătite didactic

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Trecerea de la circuite digitale simple, cum ar fi operațiile logice de bază, la logica programată, cum ar fi
programe mai complexe cu funcții de timp sau controale de secvență, este predată prin intermediul unui
număr mare de experimente.

Articol

Cda.-Nr.

Trusă digitală mobileLab pentru tehnologie digitală

93710

3.220,–

EUR

Set suplimentar de microcontroler pentru mobileLab și deskLab

50940

447,–

Instrucțiuni de experiment pentru tehnologia digitală 1 + 2
Documente pentru instructor

93712

40,90

Instrucțiuni de experiment pentru tehnologia digitală 1 + 2
Documente pentru elevi

93711

26,90

Instrucțiuni pentru experimentul cu microcontroler 1
Documente pentru instructor

52967

42,19

Instrucțiuni pentru experimentul cu microcontroler 1
Documente pentru elevi

52968

28,19

Mai multe informații: christiani.de/97310

Educație Arduino®
În spatele Arduino® Education este un program educațional complet în care o introducere rapidă și ușoară în
programarea plăcilor Arduino poate fi învățată folosind diverse proiecte. Cu materiale extinse de pregătire
pentru formatori și profesori, Arduino Education facilitează începerea cu limbajul de programare C++.

Arduino® Starter Kit -germană

Arduino® Engineering Kit R2

Arduino® Explore IoT Kit

Introducere în programare și electronică,
inclusiv o carte de proiecte extinsă cu 15
proiecte

Aprofundarea cunoștințelor în mecatronică
și programare

Platformă de învățare online a principiilor și
conceptelor de bază ale Internet of Things.

Cda.-Nr.

EUR

Cda.-Nr.
34371

33678*

EUR
280,–

Cda.-Nr.

EUR

34372

139,–

95,-

* In limita stocurilor disponibile

Mai multe informații: christiani.de/34371

Mai multe informații: christiani.de/33678

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

Mai multe informații: christiani.de/34372
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Tehnologie de control

Bazele ingineriei
electrice

Instruire cu facilități practice și table de învățare

cunostinte de baza

Unitatea de laborator oferă o gamă largă de opțiuni de exerciții, de la sarcini simple de
control până la reglarea PID a diferitelor sisteme controlate și vă oferă suport optim în
lecțiile de tehnologie de control.

micro-controler
tehnologie de control
mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare

2
3
1

pregătirea examenului

4

Sistem de cursuri practice
Tehnologie de control și reglementare

1. Facilitate de stagiu
2. Cabluri de testare
3. Cutie de interfață I/O
4. PC cu software de practică LC2030

Cda.-Nr.

EUR
15.900,–

69777
Mai multe informații: christiani.de/69777

Curs practic de inginerie de control

Sistem de predare cu Placi de
invatare- Tehnologia de control
Sistemul de predare, format din trei plăci de învățare, a
fost special conceput pentru nivel de bază și avansat
Experimente de inginerie de control
dezvoltate.
• Bazele ingineriei de control
• Tehnologia de măsurare
• sisteme controlate
• Controler
• Bucle de control
• Sarcina electronică
• Controlul temperaturii
• Controlul altitudinii
• Controlul vitezei

Aplicatii:
• Investigarea comportamentului
controlorului
• Controlul nivelului
• Controlul temperaturii
• Control întârziat al temperaturii
• Controlul unei cascade de rezervor agitat
• Analiza sistemelor controlate Ptn cu
regulatoare P, I, PI si PID
Articol

Cda.-Nr.

Curs practic de inginerie de control I

53858

196,–

EUR

Curs practic de inginerie de control II

53860

196,–

5.500,–

Curs practic de inginerie de control III

53862

252,–

Cda.-Nr.
54798

Software de simulare pentru elementele de
bază ale ingineriei de control.

Mai multe informații: christiani.de/54798

Mai multe informații: christiani.de/53858

Sfat: mese de laborator pentru practică
Găsiți sistemul de stație de lucru potrivit
nevoilor dvs., vom fi bucuroși să vă
consiliem!

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
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Mașini și tehnologie de antrenare
Control programat de conectare a sistemului de antrenament (VPS)

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Cu acest sistem de instruire modular învățați elementele de bază ale tehnologiei de acționare și controlului
programat prin conexiune. Gradul ridicat de modularitate și alegerea componentelor permit o gamă largă de
teste.

Tehnologia de acționare electrică
Articol

Cda.-Nr.

Set de panouri de învățare-Control programat
interconectat (VPS)-Mașini electrice
Control programat prin conexiune
Instructiuni pentru experimente pentru instructor
Control programat prin conexiune
Instructiuni pentru experimente pentru elevi
Set de cabluri de testare din PVCmasini electrice, 4mm

98199

EUR
7.200,–

98100

52,-

98101

39,-

98141

780,–

Mai multe informații: christiani.de/98199

Convertor de frecvență SINAMICS G120 ca placă de învățare
Pentru exerciții de pompare, ventilare, comprimare, deplasare sau procesare:
SINAMICS G120 este, de asemenea, motorul universal pentru multe aplicații în
practică.

Cda.-Nr.

EUR

40720

2.780,–

Mai multe informații: christiani.de/40720

Se recomanda achiziția urmatoarelor articole:
masa de laborator si motor
Masa de laborator pentru placile de invatare

10.500, Cda.-Nr. 41543

Mai multe informații:
christiani.de/41543

Motor trifazat cu colivie cu conector HARTING

1.470,Cda.-Nr. 48464

Mai multe informații:
christiani.de/48464

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

(imagine similară)
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Sistem de instruire pentru Mașini electrice

Bazele ingineriei
electrice

Aici sunt predate elementele de bază, cum ar fi structura și comportamentul de
funcționare al mașinilor electrice. Se poate practica racordarea unei mașini, se pot
efectua teste și se pot examina mașinile electrice în timpul funcționării și se pot
înregistra curbele caracteristice.

cunostinte de baza
micro-controler
tehnologie de control

mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare
pregătirea examenului

52754 Unitate de franare- Masini electrice

52755 Sursa de alimentare universala

52757 Motor asincron trifazat

52753 Unitate de control- Masini electrice

Articol

52759 Contor de putere

Cda.-Nr.

Sistem de instruire pentru mașini
electrice (AC), inclusiv
52821
instrucțiuni de experiment
Mai multe informații: christiani.de/52821

52756 Interfata USB

Setul include:
EUR
52771- Cablaje de siguranta
52760 Soft- masini electrice AC,

14.750,–

DC

Placă de învățare pentru managementul
motoarelor și pornirea de motoare hibride
Transmite conținut practic al controlului
electronic al motoarelor electrice. Placa de
învățare constă dintr-un sistem de management al
motorului și un demaror hibrid al motorului,
fiecare dintre acestea oferind o varietate de
opțiuni de monitorizare și configurare pentru a
opera motoarele electrice în mod eficient și ușor.
Cda.-Nr.

EUR

98200

1.940,–

Mai multe informații: christiani.de/98200

Principiul de construcție al plăcilor de învățare - siguranță, claritate și construcție rapidă

Carcasa transparentă a
consolei oferă o
perspectivă mai bună,
permițând vizualizarea
componentelor,
atașarea acestora,
culorile și secțiunile
transversale ale
miezului, precum și
cablarea.

• Flexibil și modular în utilizare
• Pentru baza de experiment
perfect aliniat pe masă
• Carcasă transparentă pt. vizualizarea legăturilor
• Claritate și securitate

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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EDUSAFE – sistem de instruire pentru
siguranța mașinilor
Tehnologie de siguranță conform DIN EN ISO 13849-1
Ideal pentru a oferi cunoștințe despre siguranța mașinii. Cu noua placă de învățare TriSafe, plasăm un dispozitiv de comutare
de siguranță programabil în centrul sistemului. Acest lucru vă oferă un nivel ridicat de flexibilitate și vă permite să combinați
o mare varietate de plăci de învățare și să implementați fără efort circuite de siguranță simple până la foarte complexe.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Componente de bază

Elemente de ieșire

Atenționare luminoasă AOPD

S
f b ll
Safeball

!

h Si
Semnal dinamic de monitorizare a sistemului de
protecție

TRISAFEE

INCA1

JSHD4

Toate modulele sunt disponibile și individual

MCS

Mkey

Articol

Cda.-Nr.

EDUS AFE- Set de panouri de învățare
Set complet de panouri de invățare
Mai multe informații: christiani.de/33625

33625

Sfat: sistem de stație de lucru multifuncțională MAPS ca
suport
Cu sistemul multifuncțional de locuri de formare MAPS de la Christiani,
poți să împarți aproape toate tehnologiile de formare profesională
industrial-tehnică într-un mod practic. Ideal în combinație cu EDUSAFE.

Mai multe informații:
christiani.de/43400

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

EUR
14.450,–
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Tehnologia PLC în pregătire

Bazele ingineriei
electrice

Cu plăci de învățare, traineri și modele

cunostinte de baza
Sarcini create în mod neutru de sistem cu GRAFCET și FUP

micro-controler
tehnologie de control

mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare
pregătirea examenului

Pachet: Colecție de exercitii
Tehnologia PLC - partea 1 și 2
Cda.-Nr.

EUR
200,–

32360
Mai multe informații: christiani.de/32360

Antrenați-vă cu echipamente de formare la nivel de industrie
Placa de învățare Christiani pentru SIMATIC S7-1200 este ideală pentru o introducere
rapidă și ușoară în utilizarea și programarea acestui controler mic inovator.

Placă de învățare S7-1512C

Placă de învățare S7-1215C
Cda.-Nr.

EUR

43379

2.650,–

Mai multe informații: christiani.de/43379

Cda.-Nr.

EUR

43315

4.600,–

Mai multe informații: christiani.de/43315

Sfat: Învățați tehnologia PLC folosind modele din industria actuală
Mașină de asamblare funcțională

Spălătorie auto
model industrial Christiani

2.930,-

2.590,-

Cda.-Nr. 69513

/
Mai multe informații:
christiani.de/69513

Cda.-Nr. 14805

Mai multe informații:
christiani.de/14805

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Seria de plăci de învățare PLC
Cu seria de plăci de învățare PLC, conceptul nostru existent de automatizare este dezvoltat în mod optim.
Folosind produse și componente care sunt deja utilizate în modelele noastre mecatronice, creăm un nivel
ridicat de compatibilitate cu sistemul nostru mecatronic modular.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

43316

43317

Placă învățare Putere Extensie placă învățare Di-DQ
43319

Placă învățare SmartLight
Prize extensibile

59829

Placă invatare TP700

43315

43379

Placă invatare PLC S7-1512C

Placă invatare PLC S7-1215C

Nivel de comunicare extensibil

43318

Placă invățare PN- Modul

Articol

43322 Placă invățare Router

Cda.-Nr.

EUR

43320

43321

Placă invățare I/O-Link
Master 4 Port / 8 Port

Articol

Cda.-Nr.

Placă invatare TP700

59829

EUR

Placă învățare Putere

43316

Extensie placă învățare Di-DQ

43317

840,–

Placă invatare IO-Link Master 4 Port

43320

940,–

Placă invatare PLC S7-1512C

43315

4.600,–

Placă invatare IO-Link Master 8 Port

43321

1.050,–

630,–

2.030,–

Placă invatare PLC S7-1215C

43379

2.650,–

Placă invatare Router

43322

1.300,–

Placă invățare PN-Modul

43318

1.190,–

Placă invatare SmartLight

43319

950,–

Mai multe informații: christiani.de/sps-technik

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Simulare mecatronică 3D pentru
Educație inițială și continuă

Bazele
ingineriei
electrice

mMS-Sim4edu

cunostinte de baza

Cufundați-vă în lumea digitală cu software-ul de
simulare mMS-Sim4edu. Permiteți cursanților să
planifice, să dezvolte, să testeze și să simuleze
propriile sisteme mecatronice printr-un sistem
modular digital.

micro-controler

• Bibliotecă de componente pregătită didactic
• Documente de proiect (digitale)
• Punerea în funcțiune virtuală
• Transferabil în ansambluri mMS reale
• Conexiune PLC (hardware/software PLC)
OPC UA

mașini și tehnologie de
antrenare

•• Plugin de conectivitate Siemens PLC pentru SIMIT
• Înțelegerea rapidă a procesului

automatizare

tehnologie de control

Configurare sistem
pregătirea examenului

Mașină de asamblare

Mașină de asamblare mMS simulată
Modelul complet simulat al mașinii de asamblare.
Sunt prezentate toate limitele fizice ale
ansamblului real.

Simularea mașinii de asamblare automată mMS
în modul automat

dispozitiv de manipulare mMS
Programați sistemele cu un PLC hardware aici
S7-1215C ( 4 3 3 7 9 ) sau și cu un SoftPLC
(5 4 1 3 4 ).

Supape
intreținere

Magazie cu separare piese

Unitate de prindere

mMS-Sim4edu simulare mecatronică
Model de licență

Contract anual de întreținere inclusiv software și
actualizări didactice

Articol

Cda.-Nr.

1 Licienta

43930

1.680,–

5 Licienta

43931

5.590,–

5 Licienta

43936

1.204,–

10 Licienta

43932

8.060,–

10 Licienta

43937

1.736,–

20 Licienta

43933

10.075,–

20 Licienta

43938

2.170,–

EUR

Articol

Cda.-Nr.

1 Licienta

43934

EUR
336,–

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Procese de producție industriale
in format mic
Modele industriale Christiani
Modelele industriale Christiani sunt construite din piese individuale Fischertechnik și descriu diferite
procese și aplicații. Sunt stabilizate cu profile de aluminiu si folosesc senzori industriali originali. Sistemul
deschis oferă posibilitatea conectării oricărui controler care funcționează cu 24 volți și are intrări și ieșiri
suficiente.
Avantaje:

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

•
•
•
•
•

De ce modele industriale Christiani?
• Înțelegerea procesului se învață de la procese simple până la cele
complexe

Conceptul de control deschis
Modele similare cu cele din industrie
Extensibil
Flexibil
Robust

• Oferirea unei înțelegeri de bază a programării și punerii în funcțiune
a sistemelor
• Compatibil cu toate comenzile de 24 V
• Poate fi folosit ca model independent sau combinat
de accesorii
g
• Disponibilitate grapidă și nevoie redusă

Bandă
transportoare
cu masina
unealtaChristiani
Industriemodell
Förderband
model industrial Christiani

Banda transportoare cu unitate de
citire- model industrial Christiani
Articol
model combinat

Cda.-Nr.
14822

EUR
1.900,–

Mai multe informații: christiani.de/14822

modelul combi
Mai multe informații: christiani.de/14819

Cda.-Nr.

model combinat

14811

EUR
2.600,–

Mai multe informații: christiani.de/14811

Bandă transportatoare cu 2 separatoare
model industrial Christiani
Articol

Articol

Cda.-Nr.
14819

Stație de depozitare high-bay
EUR

Articol

Cda.-Nr.

EUR

2.650,–

modelul combi

19156

4.800,–

Mai multe informații: christiani.de/19156

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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mMS - sistem mecatronic modular

Bazele ingineriei
electrice

Ansamblurile, stațiile și sistemele de la Christiani se bazează pe sistemul
mecatronic modular special dezvoltat mMS. Această dezvoltare internă de către
Christiani este adaptată exact nevoilor și cerințelor educației tehnice. Sistemul
poate fi utilizat universal, de la prelucrarea metalelor cu ajutorul mecatronicii
până la control și programare.

cunostinte de baza
micro-controler

Avantaje:
•
•
•
•
•

De ce mMS?

Potrivit pentru proiecte
• Cunoștințele și abilitățile pot fi dobândite de la etapele de prelucrare
manuală și pe mașini unelte (kit de asamblare) prin asamblare (kit de
Modele similare cu cele din industrie
asamblare) până la programare și punere în funcțiune (dispozitiv gata de
Extensibil
utilizare).
Flexibil
• Oferirea unei înțelegeri de bază a secvențelor și proceselor mecatronice
Robust
și pneumatice
• Poate fi operat independent sau în combinație
• Procesele industriale complete pot fi simulate
• Componente industriale și opțiuni complexe de extindere

tehnologie de control

mașini și tehnologie de
antrenare

automatizare
pregătirea examenului

Magazin cu separare a pieselor de prelucrat
Cda.-Nr.

Banda transportoare
EUR

Cda.-Nr.

EUR

1.900,–

40778 - gata de programat si utilizat

4.290,–

30541- ca si kit de montare

1.550,-

40799 - ca si kit de montare

3.800,–

30542- ca si kit ce necesita prelucrari si montaj
Mai multe informații: christiani.de/30540

1.100,–

30540 - gata de programat si utilizat

Mai multe informații: christiani.de/40778

Magazie inalta (pe orizontală)

Unitate de sortare
Cda.-Nr.

EUR

69511 - gata de programat si utilizat

3.100,–

69510 - ca si kit de montare

2.464,–

Mai multe informații: christiani.de/69511

Cda.-Nr.

EUR

69523- gata de programat si utilizat

6.900,–

69522- ca si kit de montare

5.900,–

69521- ca si kit ce necesita prelucrari si montaj
Mai multe informații: christiani.de/69523

4.990,–

Sfat: combinați sau utilizați diferite proiecte de lucru
Aproape toate modelele industriale Christiani pot fi combinate. Transport, prelucrare, sortare, mutare,
depozitare: cu modelele combinate, vă puteți monta propriul sistem automat de prelucrare si logistica.
Modelele mMS sub formă de kit sau kit de asamblare oferă baza pentru lucrări de proiect solicitante: în cazul
truselor, produsele semifabricate neprelucrate trebuie să fie finalizate folosind procese de fabricație manuale
și mecanice. Cu kitul de asamblare, cursanții trebuie să asambleze, să cableze, să conecteze furtunurile, să
programeze și să pună în funcțiune modulele funcționale.

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Porniți și începeți
Cu sistemul de sortare Compact 4.0
Noua dimensiune pentru transmiterea de cunoștințe în tehnologia automatizării. Ridicați calitatea
educației dvs. la următorul nivel. Cu sistemul mecatronic modular „Sorting System Compact 4.0”
(SSC4.0), puteți preda automatizare și mecatronică de la elementele de bază la subiecte complexe ale
Industriei 4.0 într-un spațiu mic. În procesul de producție, sistemul fabrică produse finite din jumătăți
de cuburi și le depozitează. Jumătățile cuburilor din aluminiu și plastic pot fi asamblate în diferite
combinații cu știfturi cu arc.

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Sistemul general constă din două substații care funcționează independent și pot fi operate separat
una de cealaltă.

IOT Plug & Play
Mini PC cu ecran tactil preconfigurat cu
tablou de bord și sistem Wiki

Conceptul de control
deschis Simatic S7-1512C
anexa- configurabil cu dispozitiv de
comutare de siguranță

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Bazele
ingineriei
electrice
cunostinte de baza
micro-controler
tehnologie de control

mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare

Capete de citire/scriere RFID (IO-Link)

pregătirea examenului

pentru urmărirea piesei de prelucrat

Laser-Senzori (IO-Link)
Magazia cu monitorizare nivel de
umplere

HMI TP 700
Concept de operare intuitiv și grafic

Unitate de sortare cu inspecție a piesei de prelucrat
Senzorii industriali obișnuiți pot fi găsiți în întregul sistem

Sistem mecatronic modular mMS 4.0
Sorting System Compact 4.0 ca sistem gata de utilizare
Cda.-Nr.
32900

EUR
79.900,–

Mai multe informații: christiani.de/32900

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Cea mai flexibilă fabrică de învățare pentru
Industria 4.0- aplicatii
mMS SmartFactory

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Bazat pe sistemul nostru de sortare Compact 4.0, SmartFactory combină toate avantajele sistemului nostru mecatronic
modular. SmartFactory este conceput în mod constant ca un sistem modular. Nimic nu stă în calea scalabilității spațiale și
tehnologice.

Ansambluri functionale

Stații de lucru

39666

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

Sistem
mecatronic

39668

32900
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Toate stațiile funcționează într-o rețea, pot fi
combinate între ele sau, dacă este necesar, pot fi
utilizate separat ca aplicație autonomă.
Datorită structurii de control fără dulap, atingem
cel mai înalt nivel posibil de transparență. Toate
panourile de învățare încorporate sunt accesibile
gratuit și pot fi folosite în scopuri de instruire.
Integrarea altor mijloace didactice (tablete
didactice) este posibilă fără probleme.

În special în domeniul educației, este important să
existe un sistem care să îndeplinească fără
compromisuri cerințele spațiale și tehnice. În plus,
sistemul ar trebui să fie disponibil „la atingerea
unui buton” fără timpi de configurare.
Conceptul deschis și ﬂexibil al tuturor sistemelor
noastre mMS asigură că toate abilitățile necesare
pot fi predate pas cu pas. Acest lucru asigură
utilizarea optimă a sistemului încă din primul an
de formare.

Bazele ingineriei
electrice
cunostinte de baza
micro-controler
tehnologie de control

mașini și tehnologie de
antrenare
• Tehnologie de ultimă oră
• Complet modular de la grupul de asamblare individual la sistemul global
• Toate posturile pot fi utilizate în modul independent
• Optimizat pentru grupuri mai mari
• Software cu sursă deschisă
• Profunzime incredibilă de documentare până la cel mai mic șurub
• Extensibil cu funcții noi
• Poate fi combinat cu plăcile de învățare Christiani
• Al doilea nivel de proces prin benzi transportoare cu două căi, permite integrarea altor module
funcționale
• Concept deschis și consistent
• Timp scurt de instalare și adaptabil la nevoile didactice

Mai multe informații și detalii găsiți
aici: christiani.de/smartfactory

Am fi bucuroși să vă sfătuim personal
Comanda/consiliere telefonica:
+40 744703966 Danciu Gheorghe,
teraimpex.ro

SmartFactory

32900

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

automatizare
pregătirea examenului
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Testare cunoștințe și abilitați

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Exerciții de examen pentru pregătirea optimă pentru examenele finale

Tehnician mecatronist

Tehnician electronist în inginerie industrială
Articol

Cda.-Nr.

Christiani – Testare cunoștințe de bază pentru examen
Tehnician electronist în inginerie industrială
Christiani – Testare cunoștințe avansate pentru examen
Tehnician electronist/în inginerie industrială

19210
19211

Articol

Cda.-Nr.

27,80

Christiani – Testare cunoștințe de bază pentru examen
Mecatronică partea 1

32370

27,80

37,90–

Christiani – Testare cunoștințe avansate pentru examen
Mecatronica partea 2

32371

40,60

EUR

Mai multe informații: christiani.de/32370

Mai multe informații: christiani.de/19210

Tehnician mecatronist

Tehnician electronist în inginerie industrială
Articol

EUR

Cda.-Nr.

EUR

Pachet pentru pregătirea examenului final partea 1

19240

117,-

Pachet pentru pregătirea examenului final partea 2

19241

160,–

Articol

Cda.-Nr.

Pachet pentru pregătirea examenului final partea1

19242

EUR
110,30

Mai multe informații: christiani.de/19242

Mai multe informații: christiani.de/19240

Colecție de exerciții
Articol

Cda.-Nr.

Mecatronică - nivel de bază
Sarcini și soluții

72956

42,60

Electrotehnică - Inginerie industriala - Volumul 1
Sarcini și soluții

75668

50,90

Electrotehnică - Inginerie industriala - Volumul 2
Sarcini și soluții

76687

50,90

Mai multe informații: christiani.de/75668

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Bazele ingineriei
electrice

EXPLA
Platformă de pregătire pentru examene

cunostinte de baza
EXPLA oferă alternativa digitală la colecțiile de sarcini tipărite sau testele și exercițiile
autocompilate. Cu EXPLA, fiecare cursant poate testa eficient cunoștințele pe care le-a
dobândit, poate descoperi lacune și, astfel, se poate pregăti în mod optim pentru
examen.

micro-controler
tehnologie de control

Avantajele pregătirii pentru examenul digital
EXPLA:
• Pachete de exerciții privind elementele de bază și
domeniile specifice
• Pregătirea pentru examenele finale
• Compilați singur pachete de exerciții dintr-un
grup de sarcini (numai pentru soluțiile companiei)
• Evaluare automată a testelor, rezultate în timp
real
• Utilizare flexibilă pe dispozitive mobile de ieșire
• Beneficiați de o scală de reduceri pentru 5 sau
mai multe intrări

mașini și tehnologie de
antrenare
automatizare

pregătirea examenului

Elementele de bază
Articol

Cda.-Nr.

Componente electrotehnice,
aproximativ 75 de sarcini

EUR

97153

11,15

Tehnologia de acționare/mașini electrice,
aproximativ 100 de sarcini

97154

13,95

Tehnologie de control/PLC,
aproximativ 80 de sarcini

97155

13,95

Sisteme electrice,
aproximativ 100 de sarcini

97156

13,95

Examenul final partea 1
Articol

Cda.-Nr.

Tehnician electronic pentru sisteme de constructii si infrastructura,
peste 200 de sarcini

29807

31,90

Tehnician electronic pentru inginerie industriala,
peste 200 de sarcini

29806

31,90

Tehnician electronic pentru tehnologie de automatizare,
peste 200 de sarcini

29805

31,90

EUR

Examenul final partea 2
Articol

Cda.-Nr.

EUR

Tehnician electronic pentru tehnologia automatizării,
cca 140 sarcini

30604

23,75

Tehnician de operare inginerie electronic- inginerie industriala,
aproximativ 140 de sarcini

30605

23,75

Tehnician electronist pentru mașini și tehnologie de antrenare,
aproximativ 140 de sarcini

30606

23,75

Tehnician electronist informatic si tehnologie de sistem,
aproximativ 140 sarcini

30607

23,75

Mai multe informații:
christiani.de/expla-pakete

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Licența de instructor – și apoi?

Toate prețurile din acest catalog sunt in euro și nu includ TVA. Va rugam contactati consilierii nostri pentru actualizarea preturilor si a variantelor de produs disponibile.

Cursuri pentru calificarea trainerului

Baza „Certificatul de formator”

Know-how important pentru
toți formatorii

Curs AEVO cu supraveghere

Facilitator de proces de învățare
Învățare combinată cu 3 ateliere
Calificare: certificat Christiani
Durata: 9 luni

Învățare combinată pentru pregătirea pentru examenul
teoretic și practic
Durata: 3 luni
Cda.-Nr.
700336

Per participant

Mai multe informații: christiani.de/700336

EUR

Cda.-Nr.

588–

700401

EUR
Per participant
Tarif lunar per participant

2.190,–
244,–

Mai multe informații: christiani.de/700401

Datele de începere la: christiani.de/akademie

Am fi bucuroși să vă facem o ofertă individuală pentru
calificarea mai multor angajați din compania dumneavoastră.
Nou concept de învățare mixtă
• Supravegheat profesional
• Implementare online pe platforma de învățare
• Cu mijloace digitale de învățare și medii de însoțire

Corina Bieser
Tel.: +49 7531 5801-140
corina.bieser@christiani.de

• Special: Cunoștințe metodologice pentru învățarea online

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro
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Pregătire avansată până la licență
Nivel (DQR 6)

Formare avansată la master
Nivel (DQR 7)

Profesor de formare și perfecționare

Educator profesional

Învățare combinată cu 5 ateliere
Gradul: Examen la Camera de Industrie si Comert
Durata: 15 luni

Învățare combinată cu 7 ateliere
Finalizare: Examinare la IHK Durata:
21 de luni

Cda.-Nr.
700402

Per participant
tarif lunar per participant

Mai multe informații: christiani.de/700402

EUR

Cda.-Nr.

4.370,–
291,–

700403

EUR (MwSt.-frei)
Per participant
tarif lunar per participant

5.600,–
266,–

Mai multe informații: christiani.de/700403

Formăm înainte

Educator profesionist

Cu calificare continuă pentru formatori
• Bazându-se pe AEVO
• Pentru toate nivelurile de învățământ profesional
• Tranziție fără întreruperi la cursul superior posibil

Personal si organizare

Profesor de formare și
perfecționare

Management

Facilitator de proces de
învățare
Suport pentru învățare
Organizare si planificare

Evaluarea performanței

Suport pentru învățare
Organizare si planificare

AEVO

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe, teraimpex.ro

Conducere și consiliere

Management
Evaluarea performanței

Suport pentru învățare
Organizare si planificare

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG
Hermann-Hesse-Weg 2
78464 Konstanz
Tel.:
07531 5801-100
E-Mail: info@christiani.de
www.christiani.de

Program de atelier pentru formatori
Prin programul nostru pregătim formatori și profesori pe teme tehnice selectate. Unele ateliere de bază sunt
gratuite. Așteptăm cu nerăbdare participarea dumneavoastră.
• Tehnologia de control / PLC
• Pneumatică/electro-pneumatică
• Hidraulica
• Tehnician electronist pt. th. informatiei si sistemelor
• tehnologie de înaltă tensiune
• HVAC / energii regenerabile
• Antrenează-te cu munca de proiect
• Realitate Augmentată/Virtuală

Mai multe informații:
chrstiani.de/termine

Internet:
christiani.de

Te le f on: 07531 5801- 100
de luni până vineri
8. 00 – 17. 00

E-Mail:
info@christiani.de

Ne poti
urmări
pe:

